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Abstract 

 

 

The purpose of this examination paper has been to examine the situation for Swedish as a 

Second Language Programs in relationship to their interaction with the parents of the stu-

dents. This case study was performed at two schools in the county of Stockholm. A com-

parative analysis of both national and local documents for school governance was used to 

analyse the contents for incidents of parental involvement in schooling. Furthermore, 

qualitative semi-structured interviews were carried out with five staff-members holding 

key positions. The findings of the study are that schools tend to practice parental involve-

ment only to the level that it is recommended in the national documents. As Sweden has a 

growing population of citizens with a foreign background it is vital that schools are in the 

forefront of the move to include these citizens in a manner which behoves a democratic 

equal society. 
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First, however, it must be recognized that students will have a better chance to succeed  
when the parents and the community are brought into the work.  (Miramontes, 1997:123) 

 

Inledning 

Bakgrundsfonden för denna uppsats har varit ett antal frågor kring hur det är att vara föräl-

der i ett främmande land. Kultur och barnuppfostran skiljer sig från det man är van vid. 

Medan aga fortfarande är tillåtet i de flesta länderna i världen är det otillåtet i Sverige
1
. 

Föräldrar utifrån kan ha en helt annan syn på begrepp som disciplin, respekt och ansvar. 

Frågan är om de får adekvat information om vad som gäller här och om deras erfarenheter 

och kunskap tas tillvara. Det kan tänkas att en naturlig plats att utnyttja föräldrarnas med-

havda resurser är skolan. En kombination av intresse i ledarskapsfrågor, människor i ut-

satthet och interkulturalitet är ingredienserna för denna uppsats om 15 hp.  Denna fallstudie 

skrivs inom ramen för lärarprogrammet Utbildningsvetenskap på Södertörns högskola där 

jag ämnar undersöka hur skolan samverkar med föräldrar till elever med invandrar-

bakgrund på språkintroduktionen på två gymnasieskolor i Stockholms län. Med invandrar-

bakgrund avses här de personer som kommer från kulturer som anses vara främmande till 

språk, sätt, etnicitet och kultur. Dessa personer är utsatta genom att de har bytt land och 

språk och utsätts dagligen för en ny och obekant kultur där man kan anta att de förväntas 

uppfostra sina barn till goda, trygga samhällsmedborgare (Alfakir et al, 2010, Bouakaz, 

2009, Franzén, 2001). Annick Sjögren skriver: ”Utländska föräldrar som kommer till sko-

lan befinner sig i underläge på flera olika sätt. De är nybörjare i förhållande till språket 

samt främmande för det svenska skolsystemet. Kanske har de ambitioner för sina barn som 

stämmer dåligt med den svenska skolideologin” (1996: 250). Hon lägger dock till 

”[f]öräldrar av utländskt ursprung representerar en stor potential. En anpassning krävs dock 

för att kunna integrera en främmande dynamik in i ett skolsystem så djupt inflätat i den 

svenska historien” (ibid). Den allmänna debatten om skolan har ibland tagit upp dessa ele-

                                                 
1
 Endast 32 länder av fler än 200 länder i världen har totalförbud mot aga. 

http://www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/prohib_states.html (2012-04-28). Global Initiative to 

End all Corporal Punishment of Children. “Launched in April 2001, the Global Initiative to End All Cor-

poral Punishment of Children aims to speed the end of corporal punishment of children across the world”. 

Länderna, grupperade efter världsdelar och inbördesordnade efter tiden man haft totalförbjud mot aga: Nor-

den: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island; Europa: Österrike, Cypern, Lettland, Kroatien, Bulgarien, 

Tyskland, Ukraina, Rumänien, Ungern, Grekland, Nederländerna, Portugal, Spanien, Luxemburg, Moldavi-

en, Liechtenstein, Polen; Mellanöstern: Israel; Afrika: Togo, Tunisien, Kenya, DR Kongo, Syd Sudan; Syd-

amerika: Uruguay, Venezuela, Costa Rica; Övriga: Nya Zeeland 

 

http://www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/prohib_states.html
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ver. Deras föräldrar och bakgrund beskylls ibland för en del av de problem som uppstår på 

skolan och i samhället (Lahdenperä, 1997; Hagman, 2005; Bouakaz, 2009). Enligt Pirjo 

Lahdenperäs avhandling, Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? (1997) figurerar in-

vandrarelever alltför ofta i åtgärdsprogram och föräldrarna får inte sällan bära skulden för 

sina barns tillkortakommanden. 

I LPF 94 står det om föräldrasamverkan att ”[n]är det gäller ungdomar skall skolan 

samverka med hemmen” (LPF 94:7). Ordalydelsen i LGY 11 är att ”[s]kolan ska även 

samverka med hemmen när det gäller elevernas lärande och utveckling” (LGY 11:8). Skol-

lagen 2010:800 anger att ”[u]tbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 

främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande individer och medborgare” (4§, tredje stycket). Här kan snabbt kons-

tateras att nästan all annan samverkan som nämns mellan skola och föräldrar mest handlar 

om att informera om resultat och om när det inte går bra för ungdomen på ett eller annat 

vis.  

Sjögren (2001) menar att det finns ”två poler” i invandrade ungdomars vardag: ”famil-

jen och skolan” och att ”den starkaste referenspunkten förblir familjen” (2001:7). Min tes 

inför denna uppsats har varit att barn och ungdomar till föräldrar som upplever sig väl-

komna, kompetenta och respekterade har större chans att klara sig i skolan och därefter i 

arbetslivet och som samhällsmedborgare i stort (Lahdenperä, 1997, Bouakaz 2006, 2009; 

Cummins, 1996; m fl.) . Det handlar ”inte bara om föräldrarna i deras roll som föräldrar till 

barnen utan också om hur de invandrade individerna kämpar för att bli integrerade … det 

[är] viktigt att komma ihåg att föräldrarna har gått, och fortfarande går, igenom en migra-

tionsprocess” (Bouakaz, 2009:19; se även Franzén, 2001). Om skolan välkomnar familjen 

som en enhet, och inte bara ungdomen som är inskriven på Språkintroduktionen, tänker 

jag, ökar chansen att få nöjda föräldrar som stödjer sina barn igenom skolan i positiv sam-

verkan med lärarna; unga människor som har möjlighet att med full potential att ta sig fram 

i livet. 

Bouakaz skriver att ”[v]ikten av föräldrasamverkan har alltigenom modern svensk skol-

historia varit en angelägen men komplicerad fråga oavsett föräldrarnas bakgrund, och mot-

sättningar mellan skola och föräldrar har förekommit långt innan föräldrar med utländsk 

bakgrund blev en aktuell fråga” (2009:19). Nu när det finns föräldrar med utländsk bak-

grund behöver man utveckla strategier för att kunna mötas. Interkulturalitet anses ge dessa 



7 

strategier – man möts över kulturgränser och lär sig av varandra och finner på så sätt kon-

struktiva arbetsformer som gynnar bägge parter. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur föräldrasamverkan som det förordas om i styrdokumenten för 

gymnasieskolan, det vill säga skollagen, läroplanen och gymnasieförordningen tolkas av 

kommuner, och av skolledningar på två gymnasieskolor, en kommunal skola och en fristå-

ende skola i Stockholms län, och hur denna föräldrasamverkan praktiseras i skolornas 

verklighet i förhållande till föräldrar till ungdomar som går på Språkintroduktionen. Fokus 

riktas mot hur direktiv från den nationella nivån tolkas på de olika nivåerna i skolverksam-

heten och kommer till bruk i verkligheten.  

 

Frågeställningar: 

1) Vad säger de nationella styrdokumenten om föräldrasamverkan? 

2) Hur tolkas skollagens och läroplanens direktiv kring föräldrasamverkan i huvud-

mannens verksamhetsplan? 

3) Hur tolkas huvudmannens direktiv kring föräldrasamverkan i skolans lokala arbets-

plan?  

4) Hur tolkar och följer skolledningen de direktiv, kring föräldrasamverkan i allmänhet 

och på Språkintroduktionen i synnerhet, som finns i skollag, läroplan och verksam-

hetsplan?  

5) Hur sköts föräldrasamverkan på Språkintroduktionen i praktiken på de undersökta 

skolorna?  

 

Föräldrasamverkan  

Ordet föräldrasamverkan finns inte att hitta i Nationalencykolopedin eller i en vanlig ord-

bok
2
. Ett försök att hitta en definition av föräldrasamverkan på Skolverkets hemsida (2012-

05-18) resulterar i endast 8 träffar där samtliga refererar till arbetet i förskolan. Alltså, när  

                                                 
2
 Norstedts www.ord.se 
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barnen är i en ålder då de är helt beroende av sina föräldrar ska skolan samverka med dessa 

föräldrar. Om däremot barnen har blivit mer självständiga behöver inte skolan längre an-

stränga sig med att involvera föräldrar eller vårdnadshavare. Denna tolkning stöds av re-

geringspropositionen 2009/10:165 (s.310-314). Där har man dragit upp riktlinjer för 

hur föräldrasamverkan ska gå till och i vilken mån den ska utvecklas. Det nya är 

att det skall finnas, utöver föräldramöten och utvecklingssamtal, minst ett forum för 

samråd inom skolan.  

Bouakaz (2009) beskriver föräldrasamverkan i svensk (grund)skola genom tiderna, från 

tidiga 1900-talet. Skolan och föräldrar har sedan början varit i ett motsatsförhållande där 

föräldrar inte ansetts äga den förmåga som krävs för att uppfostra goda samhällsmedborga-

re. Samhället, och i synnerhet skolan, visste bäst hur man fostrar barn. En utredning1961 

menade att föräldrars negativa attityder skulle motverkas genom bättre information till dem 

(2009:37).  

Föräldrarnas inflytande i skolan varierade under denna tid. En vanlig uppfattning från skolans 

sida var att föräldrakontakterna främst skulle handla om information om barnens prestationer. 

Både läroplanen Lgr-62 och Lgr-69 förordar en större öppenhet för en dialog mellan föräldrar-

na och skolan om skolans arbete. Det ansågs önskvärt att föräldrarna kände sig engagerade i 

skolans arbete, men deras inflytande i skolan var fortfarande begränsat. (Bouakaz, 2009:37)   

 

De nästföljande ca tio åren präglades av utredningar som ville ge föräldrarna mera plats i 

skolan. En del politiker arbetade för detta då det framhölls ”i utredningen att föräldrarna 

bör spela en aktiv roll i skolans arbete, eftersom det är först när föräldrar upplever att de 

har något att säga till om som de blir starkt engagerade i frågor kring sina barns utbildning” 

(Bouakaz, 2009:38). Men lärarfacken motarbetade dessa förslag med en mängd olika ar-

gument. Sedan följde tio år då föräldrarna ansågs vara de primära fostrarna av barnen och 

att de kunde besitta för skolan värdefulla kunskaper om barnet. Skolan skulle anordna två 

träffar per år med föräldrar, utnyttja deras kunskap om livet utanför skolan och ta kontakt 

med föräldrar som varit svåra att nå. Sedan kom 90-talet och valfrihetsprincipen med för-

äldrar som konsumenter med rätt att välja skola. Detta har givit föräldrar en ny strategi vad 

gäller deltagande i skolan, det vill säga är man inte nöjd kan man byta skola. Samtidigt 

blev det tydligare att lärare inte längre endast är kunskapsförmedlare utan har även fått ta 

på sig fostran av barnen. Fostran av barnen är det ämnet som har dominerat i relationen 

mellan föräldrar och lärare sedan 1930-talet (2009:39-40).  

Föräldrasamverkan kan ha en vidare betydelse än bara föräldramöten, utvecklingssamtal 

och information om eleven. Jag använder ordet i denna vidare betydelse, medan mina in-

formanter oftast tycks använda ordet i den snävare betydelsen. Jag menar att samverkan 
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finns i varje möte och att den kan vara mer eller mindre välfungerande. När skolan (via 

lagtexter och läroplaner) ser sin samverkan mest som ett informationsansvar finns det risk 

att samverkan mellan parterna fungerar sämre. Som framkommer i undersökningen är be-

greppet föräldrasamverkan i många fall missvisande då ett ökande antal elever numera 

anländer till Sverige utan sina föräldrar. Dessa har istället goda män som vårdnadshavare. 

Med tanke på att det finns flera barn, såväl invandrade som svenska, som inte har egna 

föräldrar menar den ena av mina informanter att man istället borde endast prata om vård-

nadshavarsamverkan (bil. 3:3: BF3).  

 

Bakgrund – Uttolkare och styrdokument 

Om att tolka en text 

Bergström & Boréus menar att ”vi aldrig möter en text tomhänta” (2005:25). De utgår i sin 

förklaring till detta från den hermeneutiska cirkeln som innebär att man ser det lilla i det 

stora och det stora i det lilla i förhållande till texten som man vill tolka. Till sin hjälp har 

man fyra så kallade förståelsenycklar – ”uttolkare, avsändare, (andra) mottagare och socialt 

sammanhang” (2005:24).  För att man ska kunna förstå uttolkarens analys av en text måste 

samma uttolkare deklarera sin bakgrund, förklara sin utgångspunkt för att på så vis klargö-

ra den påverkan detta kan ha på analysen. Olsson & Sörensen skriver om ”forskarens per-

spektiv” och hur forskaren förändras och utvecklas under sitt arbete med sitt projekt. I det 

sammanhanget blir det då viktigt att deklarera sin utgångspunkt såsom den var i början av 

arbetet. Det kan hända att man har ändrat ståndpunkt helt mot slutet. Författarna menar att 

detta att förklara sin förförståelse för läsaren är ”ett kvalitetskrav” (2011:101) I enlighet 

med kvalitetskraven som nämnts ovan ger jag här en inblick i min förförståelse inför skri-

vandet av denna uppsats. Därefter följer en bakgrund till ämnet för uppsatsen utifrån de 

övriga förståelsenycklarna: avsändare, mottagare och det sociala sammanhanget. 

Uttolkarens förförståelse 

För trettiofem år sedan kom jag till Sverige som tjugoåring tillsammans med min svensk-

födda mor och två yngre syskon. Innan dess hade familjen flyttat ett antal gånger mellan 

olika länder. Min uppväxt började i London, gick snart vidare till Jamaica, senare till Gu-

yana, åter till Jamaica och slutligen till Sverige. Etnicitet var en viktig del i min uppväxt. 
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Olika folkslag sades bära på särskilda, mer eller mindre positiva egenskaper och man lärde 

sig att navigera vardagen utifrån detta.  De som räknades som vita, vilket vi gjorde, antogs 

inneha goda kvaliteter såsom till exempel ärlighet och pålitlighet. Vid flytten till Sverige 

omvandlades jag i ett slag från vit till svartskalle, från god och ansedd med framtidsutsik-

ter, och hotad just därför, till en som var opålitlig, lat och antagligen våldsam och därför 

hotad. Utan att kunna språket, kroppsspråk, uppförelse- eller klädkoder uppstod förvirring. 

Ingenting av det jag hade med mig var av värde. Att lära sig språket väl och acceptera en 

total assimilering var den vägen som erbjöds (Lorentz, 2007:161, Kamali, 1999). Via gym-

nasiestudier på komvux och engelska på högskolan kom jag att arbeta i skolan. En stor del 

av min erfarenhet i Sverige har kretsat kring frågor om mottagande och om att få tillträde 

till det nya samhället både privat och professionellt. Dessa bägge nivåer påverkar min per-

ception av det som gjorts tidigare och det som görs idag gällande hur man tar emot männi-

skor i allmänhet som inte uppfyller normen och invandrare i synnerhet. 

Kurserna Interkulturellt ledarskap (9 hp) och Elevers utveckling - normalitet och avvi-

kelse (6 hp) på Södertörns högskola gav insikt i de möjligheter och svårigheter för ledar-

skap i klassrummet och för ledarskap i allmänhet, och aktualiserade de attityder och idéer 

som styr över våra dagliga praktiker, i synnerhet inom skolvärlden. Både nationell och 

internationell forskning har visat hur man kan agera inom skolan för att invandrarelever 

ska kunna öka sin kunskapsinhämtning och sin prestationsnivå. Används dessa forsknings-

resurser? Eller har de fallit i glömska medan annat har prioriteras? Vad görs? Svaret på 

dessa frågor är mycket viktig, menar jag, eftersom antalet människor i landet med invand-

rarbakgrund ständigt ökar. Med de rasistiska upploppen i Storbritannien i färskt minne och 

terroristattacker i andra länder, helt nyligen i Frankrike på grund av missnöje med samhäl-

let vore det kanske klokt att undersöka vad som görs med avsikten att korrigera faktorer 

som stöter bort folk. När fler känner att de är produktiva medborgare kan samhället vara en 

öppnare plats där kreativiteten kan flöda och produktiviteten öka och vi slipper slösa energi 

på inbördes strider (Cummins, 1997).  

Styrdokumentens avsändare 

De nationella styrdokumenten har riksdagen som sin avsändare. Landets högsta styrande 

organ sätter målen och förväntar sedan att dessa ska förverkligas i praktiken. Skollagen är 

tvingande, liksom läroplanerna. Det är statliga intentioner som formuleras av regeringen.  
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Styrdokumentens mottagare 

Styrdokumentens främsta mottagare är kommunerna som i sin tur ska tolka dem och skapa 

egna lokala styrdokument som ska ge handfast ledning till skolornas rektorer.  Rektorer har 

att förhålla sig både till de nationella styrdokumenten och till de lokala dokumenten och 

tillsammans med sin personal ska man i sin tur utforma en lokal arbetsplan för den egna 

skolan som lärare, elever och föräldrar ska kunna förhålla sig till. Medan vissa mottagare 

har dessa dokument som arbetsredskap har andra dem som informationskällor (se bil. 1). 

 

Det sociala sammanhanget 

Läroplanens tillblivelse 

Höstterminen 2011 innebar implementering av en ny läroplan LGY 11 på gymnasieskolor 

runt om i Sverige. Läroplanen baseras på en ny skollag, 2010:800. Ändringarna har kom-

mit till stånd efter en politisk process med byte från en socialdemokratisk regering till en 

alliansregering med moderaterna i ledningen. Dessa ändringar är dock inte gjorda i en so-

cialdemokratisk läroplan, varav den senaste var LGY 70, utan på den borgerliga regerin-

gens (1991-1994) egen läroplan LPF 94 (Lundahl, 2008). Det parti som har kommit att 

dominera i skolfrågor är dock folkpartiet där partiets ledare, Jan Björklund som innehar 

utbildningsministerposten, har deltagit livligt i den debatt om skolan som har pågått de 

senaste åren. Han har infört en del förändringar på gymnasieskolan. Bland annat har pro-

grammen gjorts om och skurits ner i antal. Det Individuella programmet, IV, och Individu-

ella programmet introduktionskursen, IVIK, för invandrare har blivit ersatta av fem olika 

spår under rubriken Introduktionsprogram. Det ena spåret kallas numera för Språkintro-

duktionen istället för IVIK. 

 

”En skola för alla” 

Den tidigare regeringens hållning gällande skolan och hur man skulle hantera den ökande 

mångfalden var att hålla ”en skola för alla” som vision och ledstjärna. Målet var att tilläm-

pa det som Peder Haug (1998) kallar för inkluderande integration (se även Isaksson, 2009, 

Persson, 2001). Enkelt förklarat innebär inkluderande integration att det som är det norma-

la är att alla är annorlunda vilket innebär att de problem som uppstår i skolans värld i mötet 

med allt det som är annorlunda är inte elevens problem utan skolans. Det är därmed också 

skolans ansvar att lösa dessa problem eller utmaningar på bästa sätt. Lösningarna ska då 
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utgå ifrån elevernas individuella förutsättningar och inte ifrån ett kompensatoriskt förhåll-

ningssätt.  

 

Förändringsobenägenhet i en föränderlig tid 

Sverige är ett land som utvecklas och förändras i mycket snabb takt just nu. Föränd-

ringarna finns på alla plan: teknikens framfart som påverkar ett helt samhälles sätt att tänka 

och strukturera sig – inlandet avfolkas och städerna växer; den politiska omdaningen från 

socialdemokrati till borgerlig politik ritar om den samhällstrukturella kartan och vårt sätt 

att se på människan – från självklar delaktighet och acceptans (åtminstone retoriskt) i ett 

samhälle med obegränsade resurser till en kamp om sinande resurser, ett kompensatoriskt 

förhållningssätt och erkännande genom entreprenörskap. Detta samtidigt med skiftet från 

ett relativt sett etniskt homogent samhälle till ett multietniskt konglomerat av folk från alla 

världens hörn, med alla världens språk, seder och bruk i bagaget.  

Att livet förändras är ofrånkomligt och olika strukturer, från människor till samhäll-

sinstitutioner förändras olika snabbt och med olika nivåer av villighet. Ju äldre, större och 

otympligare desto trögare och mer svårföränderlig. Sjögren (2001) menar att ”det [inte är] 

så mycket svenskarna som är ”svenskar”, snarare är det institutionerna: Den svenska sko-

lan, riksdagen, polisen, pressen etc. Och just i sin egenskap av institutioner är de tröga och 

förändras ytterst långsamt. De värnar om kontinuiteten i den rådande ideologin och sättet 

att tänka” (2001:6). Skolan är en gammal, stor och otymplig samhällsstruktur som man på 

senaste tiden har försökt förändra genom frekvent kritik som riktats mot lärarna istället för 

mot den politiska och administrativa ledningen. Rektorers tid är numera så svårt omskuren 

av administrativa göromål att de svårligen kan hinna med sin primära uppgift som pedago-

giska ledare. Kamali (1999) skriver i sin rapport: 

Men även om Sverige är ett mångkulturellt samhälle, i vilket medborgare med annan kulturell 

bakgrund än traditionellt svensk lever sida vid sida, har mångkulturalism inte förmått påverka 

det administrativa systemet som i grund och botten är främmande för kulturell heterogenitet. 

Paradoxalt nog betraktas de nya medborgarna som det svenska samhällets eviga ”invandrare” 

(Kamali, 1999:9).  

 

Bouakaz (2009) skriver att det tar ”tid att effektuera förändringar i systemet som helhet och 

att förankra intentionerna i skolans policy” (2009:19). Sedan slutet på 1800-talet (Haug, 

1998, Persson, 2001; Isaksson, 2009; Hjörne & Säljö, 2008) har man talat om ”en skola för 

alla” (se ovan). Det krävs en villighet till inkludering på alla plan i samhället, såväl privat 

som allmänt, där ”annorlundahet” (Sjögren, 2001, Leòn, 2001) och en kompensatorisk syn 
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på människans utveckling förbyts till allas rätt att vara sig själva nog i ett system som arbe-

tar komplementerande, dialogiskt och demokratiskt på samtliga nivåer. Men detta lär dröja 

ytterligare ett tag. Sjögren (2001) talar om skolans ”strävan efter homogenitet och betoning 

på språket” som de två faktorer som har ”särskild betydelse i relation till de förändringar 

som den stora invandringen igångsatt i Sverige” (2001:6). Skolan är en reflektion av sam-

hället (Cummins, 1996) och denna strävan efter homogenitet upplever jag finns överallt. 

Sjögren beskriver vidare hur språket har använts genom tiderna för att skapa ett enat folk 

och hur försök att göra skolan mera mångkulturell i slutet på 1970-talet kom på skam då 

”[d]en institutionella trögheten var för stark och därtill fick ekonomiska svårigheter och 

oro för det svenska språkets ställning kommunerna att kraftigt minska sina insatser. Sats-

ningen på svenska blev mottot igen och fortfarande är det så i de flesta kommunerna” 

(2001:6).  

 

Tillträde medges ej 

Att ta sig hit kan vara en strapatsfylld händelse med fara för livet för många. Friheten, de-

mokratin, en relativt stabil ekonomi men framförallt tryggheten hägrar. Denna trygghet är 

en fascinerande del av flytten hit, där man får upptäcka bit för bit hur stor frihet man har att 

röra sig i förhållande till hemlandet. Ändå kan det nya landet te sig som ett fängelse där 

man hänvisas till sitt eget och den lilla familjens sällskap, oftast förpassad till boende i ett 

segregerat område (Bouakaz, 2009). Att inte få tillträde till hela samhället innebär att man 

blir förpassad till samhällets utkanter utan insyn i det som sker och utan möjligheter att 

delta på lika villkor. Majoritetssamhället får en ny underklass, vilket för föräldrar kan in-

nebär att man intar en ofrivillig position som finns av hävd åt föräldrar i de lägre klasserna: 

Sjögren skriver att ”[e]tt system som grundas på strävan att uppfostra likvärdiga medborga-

re med det svenska som främsta referens har svårt att integrera olikheter, särskilt skilda 

tankesätt och livsstilar från länder långt borta. Annorlundahet upplevs som störande” (Sjö-

gren, 2001:7). 
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Teoretiska utgångspunkter  

I artikeln ”Svensk politik under intryck av två diskurser: nationell självförståelse och de-

mokratiskt credo” (1993) börjar Ingegerd Municio med att ställa två frågor: ”Hur ska vi 

förstå den svenska skolpolitiken gentemot invandrare och minoriteter? Hur kan vi tolka de 

statliga dokument, där denna politik formuleras?” (s.111) Municios svar på frågorna är att 

två styrande diskurser finns i samhället. Den ena, nationell självförståelse, agerar särskil-

jande för att skapa ett vi och ett dem vilket leder av sig självt till olika former av diskrimi-

nering och inskränkningar medan den andra, demokratiskt credo, vilar på en form av na-

tionellt rättspatos där alla har lika rättigheter.  

Den nationella självförståelsen spårar Municio till Tyskland och den romantiska natio-

nalismen som frodades där, till skillnad från den konstitutionella ordningen som blev till i 

Frankrike efter revolutionen. En romantisk nationalism (Municio, 1993) förespråkar att det 

är språket och den gemensamma kulturen som bestämmer nationen och tillhörighet i den. 

Under 1900-talet förenades den franska och den tyska versionen av nationalism i flera sta-

ter. Den språkliga och kulturella dominansen höll länge i Sverige, vilket Municio exempli-

fierar med att finlandssvenskar som invandrade till Sverige under den första delen av 1900-

talet inte registrerades som invandrare, medan de finsktalande medborgare som gjorde det-

samma sågs och behandlades som invandrare. Utbildning användes för att etablera språket 

och kulturen allmänt och både finska och samiska var förbjudna i skolan till mitten på 

1900-talet. I denna diskurs används de som inte är lika för att definiera svenskheten, man 

får ett vi och ett dem med följande tankar om att man måste skydda gränser för att förhind-

ra invandring (1993:117). 

Det demokratiska credot har sin uppkomst i tiden mellan världskrigen då samtliga parti-

er i Sverige antog denna hållning gemensamt. Då bestämdes om ”allmän och lika rösträtt 

och ett representativt styrelseskick” (1993:115). Här ingår allt som hör demokratin till: 

rättigheter, friheter, jämlikhet och ”aktivt folkligt deltagande” (1993:115). Municio exem-

plifierar med ett beslut inom invandrarpolitiken på 70-talet där man talar om ”jämlikhet, 

valfrihet och samverkan” (1993:115). Valfriheten gällde bland annat möjligheten att välja 

till vilken grad man uppehöll sitt modersmål och kultur, medan samverkan syftade till att 

svenskar, svenska minoriteter och invandrare skulle mötas så att alla kunde vara jämlika. 

Den enda begränsningen som enligt lag finns för invandrare är att de inte får rösta i riks-

dagsval. På 80-talet uppstod en diskussion om valfriheten då man menade att den inte gick 
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att upprätthålla, men det fanns andra som menade att de svenska lagarna skulle klara av att 

sätta de nödvändiga gränserna. Med siktet riktat mot ett generöst, månkulturellt samhälle 

skulle man arbeta för att upprätthålla de demokratiska värdena (1993:116). Här gäller allas 

lika värde och brödraskap. 

Municio driver en tes om att skolpolitiken ligger i skottlinjen mellan dessa två diskurser 

– å ena sidan, förbrödring, gemenskap, å andra sidan förskjutning, uteslutning. Hon visar 

hur detta har växt fram genom åren, hur attityder från början av 1900-talet fortfarande 

gjorde sig gällande när hon skrev för tjugo år sedan.  

 

Monokulturell – mångfald – mångkulturell – interkulturell      

Mångfald: Åberg (2008) beskriver mångfald dels som ett begrepp som uppfattas som posi-

tivt för det allra mesta, dels som en ”spridd samhällelig diskurs” (2008:65) där allas olikhe-

ter tas tillvara och ses som en resurs i spridda sammanhang. I skolans sammanhang anses 

mångfald, allas vår olikhet, vara nyttig för lärandet och för samhällsutvecklingen 

(2008:66). 

Mångkulturell: Ordet mångkulturell används ganska ofta för att beskriva sammanhang där 

många kulturer möts och där dessa kulturer anses beröra människor med olika nationalite-

ter. Det kan dock användas med en bredare och djupare betydelse där även kategorier som 

kön, rörelsehinder, ålder, sexuell läggning med flera inbegripas. Alla skolor är redan och 

har länge varit mångkulturella – det mest i ögon fallande är genusaspekten men ålders-

aspekten, vuxna-barn, finns också. Sedan tillkommer klasskillnader, sexuell läggning och 

religion. Alla dessa ursprungsvarianter, eller kategorier finns innan man lägger till etnicitet 

– vilket i den svenska kontexten kan göra bilden ännu mera diversifierad då det finns så 

många språk, kulturer och religioner representerade i våra klassrum på många håll. Men 

det är viktigt att komma ihåg att innan etnicitet kom till fanns redan mångkultur i skolan. 

Den stora skillnaden idag mot tidigare är att vi nu är medvetna om detta.  

Interkulturell, interkulturalitet: Interkulturell eller interkulturalitet är ett ord som Lahden-

perä (2006) beskriver på följande vis:  

Interkulturalitet är således en term som antyder en process, ett gränsöverskridande, interaktion 

och ömsesidighet och som samtidigt sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kultur-

möten. Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska värden som 

ofta förekommer som mål för interkulturalitet. Dessa normativa och samtidigt moraliska aspek-

ter, tar fasta på att man som medlem i en mångkulturell organisation kan leva med mångfald 

utifrån demokratiska värden, dvs. jämlikhet, respekt för andra människors och minoriteters be-

hov och livsvärden. För att kunna göra det måste man lära sig om och förstå hur stereotypier, 

fördomar, rasism, sexism, diskriminering och sociala ojämlikheter påverkar vår kom-

munikation och social relationer. (Lahdenperä 2006:90-91) 
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I sin bok Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald (2008) reder Pirjo Lahdenperä 

ut vad hon menar med interkulturalitet. Det finns många olika begrepp i omlopp som an-

vänds utan vidare definition. Lahdenperä vill dock ”göra en distinktion mellan interkultura-

litet och mångkulturalism och finna det som är särskiljande för interkulturellt ledarskap” 

(2008:29). Det hon kommer fram till är att ”[i]nterkulturalitet är således en term som anty-

der en handling, en process, ett gränsöverskridande och en interaktion till skillnad från 

mångkulturell som kan användas som ett mått på ett tillstånd, en situation och en position 

(Lorentz & Bergstedt 2006)” (2008:29). Som ett tillstånd beskriver begreppet mångkultu-

rell situationens beskaffenhet och inte dess aktivitet. Man kan därför befinna sig i en 

mångkulturell miljö utan att för den delen interagera med människorna och de kulturerna 

som finns i miljön. Interkulturalitet kräver att man korsar gränser, accepterar och inklude-

rar olikheter.  

 

 

Interkulturalitet 

 Normativ Kritisk Nydanande  

 demokrati kontrastera gränsöverskridande  

 jämlikhet problematisera rekonstruera  

 social rättvisa  

ifrågasätta makten 

kreativ  
oförutsägbarhet 

 

 tolerans och gängse  
konstruktioner 

  

 inkludering kontextualisering    

 ömsesidighet    

     

Bild 1 Olika aspekter av interkulturalitet. Lahdenperä, 2008:31. 

 

Om vi ska kunna omsätta de etiska värden som Lahdenperä beskriver i föregående 

(block)citat i vårt samliv måste vi syna de ”stereotyper, fördomar, rasism, sexism, diskri-

minering och sociala ojämlikheter [som] påverkar vår kommunikation och sociala relatio-

ner (Lahdenperä 2004 a)” (2008:30). Man behöver också bejaka ”den kritiska aspekten av 

interkulturalitet”. Detta gör man bäst genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till sig själv 

och den kulturen man lever i. Genom att ifrågasätta det invanda kan man finna nya vägar 

till samförstånd (ibid.). Detta leder till ”den nydanande aspekten av interkulturalitet” vilket 

ger möjligheter till att vara kreativ på oväntade och nyskapande sätt (2008:31) 
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Lahdenperä menar att ”graden av medvetenhet” visar var någonstans på spektret mono-

kulturell-interkulturell en organisation befinner sig. Ett första steg är att göra sig medveten 

om de hinder som finns för interkulturalitet. (2008:32) Hon skriver vidare: 

Interkulturalitet kräver ett ledarskap som stimulerar lärande och att det skapas tid och rum för 

meningsutbyte och meningsskapandekommunikation mellan olika grupper i organisationen. 

Det är viktigt att organisera olika typer av formella och informella mötesplatser, debatter och 

dialoger mellan olika delar i verksamheten och mellan personer för att motverka cementerade 

grupperingar och grupptänkande. … Ledarskapet för en interkulturell organisationskultur är 

kulturförändrande, vilket innebär att ledaren skall påverka och förändra de djupare skikten eller 

outtalade delar av organisationskulturen. (Lahdenperä, 2008:32-33) 

 

 

Monokulturellt och interkulturellt 

  Homogenitet som norm och ideal 

 Mångfald som problem som ignoreras 
eller åtgärdas och hanteras 

 ”Kulturell blindhet” 

 Yrkessegregering/etnisk segregering – 
fasta grupper 

 Etnocentrisk kommunikation – vi och de 
andra – ”annorlundahet” 

 Grupptänkande 

 Majoriteten har tolkningsföreträde 

 ”kulturpoliser” som värnar om den rådan-
de organisationskulturen 

 Byråkrati, anpassning och lydnad – 
chefskap – konformitet 

 Kompensatorisk hållning 

 

 Heterogenitet som utgångspunkt och 
resurs 

 Planering och rekrytering utifrån mångfal-
den 

 Inkludering av det ”annorlunda” och ny-
komlingar 

 Mötesplatser för samverkan och interkultu-
rell kommunikation – debatter och dialoger 
– öppet klimat motverkar grupptänkande 

 Konflikter och motsättningar tydliggörs och 
hanteras 

 Lärande organisation med utvecklad pro-
blemlösningsförmåga 

 Nytänkande och innovationer premieras 

 Komplementär hållning 

 Kontinuerlig kompetensutveckling 
 

 

Bild 2 Kännetecknande för monokulturellt respektive interkulturellt tänkande i en organisationskul-

tur. Lahdenperä, 2008:33. 

 

Lorentz & Bergstedt (2006) beskriver hur man i ett slutbetänkande 1983 hade starkt föror-

dat interkulturell undervisning som grund för all undervisning i skolan för att kunna skapa 

en ”gemensam framtid” (2006:15). Detta röstades ner, trots protester, eftersom man mena-

de att det skulle räcka med att man intog ett interkulturellt synsätt och undervisade inter-

kulturellt i skolan. Lorentz (2009) menar att man bäst skapar det han kallar ”en mångkultu-

rell inkluderande organisation” genom rekrytering, utvärdering, belöning och utbildning. 

Han skriver dessutom att ”arbetet med skolans verksamhetsplaner ska inte enbart involvera 

svenska elever och svenska föräldrar, det bör inkludera modersmålslärare, elever och för-

äldrar från alla möjliga språk- språk och minoritetsgrupper” (2009:163). Lorentz menar att 

skolan som ett ”nationellt projekt” inte längre är gångbar (2009:164). 

Dessa teoretiska utgångspunkter kommer jag att återkomma till i avsnittet Resultat och 

analys.  
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Invandrarfamiljer som i sina hemländer har varit viktiga kontrollinstanser förlorar i Sverige mer och mer 

kontrollen över sina barn och ungdomar, med katastrofala konsekvenser som följd. (Kamali, 1999:81) 

Tidigare studier 

Leòn, 2001 skriver i artikeln ”På väg mot diversifierad normalitet” om ”de diskursiva be-

greppen annorlundahet och normalitet” (2001:15) och hur de ord som används för att 

benämna människor som inte är etniskt svenska (2001:17) håller dessa människor effektivt 

utanför samhället. Speciellt ordet ”invandrare” placerar människor i ett ingenmanslandskap 

där man varken är svensk eller någonting annat – man hamnar ”utanför ”svenskhe-

ten””(2001:19) . Eftersom diskursen kring ”invandrare” framhäver det problematiska blir 

benämningen i sig negativ (2001:18). Leòn visar hur unga människor måste förhandla med 

sin omgivning och sig själva i sitt identitetsskapande där utrymmet i samhället är ett tom-

rum. Man är invandrare, alltså ingen individ utan del i ett sammanhang som inte är svenskt 

och därmed annorlunda, onormal, i ständigt behov av att åtgärdas, till ingen nytta då man 

ändå är och förblir just ”invandrare”. Som invandrare har man lägst status i skolan. Ändå 

är skolan den plats som har de bästa möjligheterna att bearbeta och förändra dessa attityder 

vilket dock kräver att skolpersonalen föregår med gott exempel (2001:17-19). ”Känslan av 

att stå utanför driver fram ett behov att definiera sig själv, etniskt och nationellt” skriver 

Leòn, för att kunna ”definiera sin tillhörighet” (2001:19). 

Om man definieras till och definierar sig som ”invandrare” i motsats till ”svensk” blir det lätt 

att man positionerar sig i samhällets marginal, utan att kräva samma rättigheter och utan att 

leva upp till samma skyldigheter som ”vanliga” medborgare i samhället. På så sätt är diskus-

sionen kring identitet och etnicitet förknippad med tolkningsföreträde, normalitet, resursfördel-

ning, människosyn samt mänskliga rättigheter och demokratiska värden.  (Leòn, 2001:19) 

 

Även myndigheter som Skolverket deltar i stigmatiseringen genom att hävda att befolk-

ningen i vissa områden har ”svag eller rent av obefintlig delaktighet i det svenska samhäl-

let” (Leòns kursivering, 2001:19), men som Leòn påpekar är dessa personer högst delakti-

ga eftersom dessa områden med hela dess infrastruktur ju ligger i Sverige. Skillnaden mot 

andra svenska orter är att folk ser ut och beter sig annorlunda. Han listar ”identitetsmarkö-

rer” som gör att unga människor kan hamna ”utanför normalitetens sfär”: ”deras moders-

mål, hanteringen av det svenska språket, föräldrarna, etniciteten, religionen, värderingarna 

och utseendet” (2001:20-21, min kursivering). För att råda bot på de problem som uppstår 

genom detta menar Leòn att vi bör undersöka förhållandet till normalitet och avvikelse i 

skolan. Detta för att kunna synliggöra maktstrukturerna där.  
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En strategi för att lösa problemet presenteras, baserat på Jim Cummins (1996) teorier 

om tvingande kontra samarbetande maktförhållanden inom skolan. Den tvingande, de-

struktiva maktutövningen definierar minoritetseleverna medels språk och negativt laddade 

diskurser. Den samarbetande, uppbyggande maktutövningen kommer inte uppifrån och ner 

utan utövas av alla tillsammans. Var och en är då fri att bejaka sin individualitet. Detta sker 

i en skola där ”utbildare uppmuntrar kulturellt diversifierade elever att utveckla sitt språk 

och sin kultur som de har med sig hemifrån och bygga på sina tidigare erfarenheter” 

(Cummins, 1996:3, min översättning; citerad på engelska i Leòn 2001:21). På så vis 

motarbetar man aktivt ”dikotomin svenskar-invandrare” genom att bejaka istället för att 

nedvärdera identitetsmarkörerna som listats ovan. Genom att välkomna det som är annor-

lunda i den ordinarie verksamheten blir det synligt och legitimerat; man betonar individen 

hellre än nationella drag i första hand vilket i längden leder till det som Leòn kallar för 

”diversifierad normalitet”. Leòn menar att det inte finns något givet sätt att arbeta med 

dessa frågor. Att arbeta uppbyggande, med att skapa utrymme för individens maktutövning 

i samspel med andra är det primära. Artikeln avslutas med två exempelskolor där man har 

funnit olika välfungerande strategier i detta arbete, och en påminnelse om att problemet 

inte försvinner bara för att man byter ord från invandrare till något annat: ”Om elever iden-

tifieras och identifierar sig med en underordnad grupp med negativa särdrag – eller utan 

några alls, eftersom ”invandrare” framförallt är ”icke-svensk”, inte något i sig själv – är det 

stor risk att de blir hämmade i sin sociala utveckling, oberoende av vilka ord som används 

för att identifiera dem” (2001:26). 

Kamali (1999) beskriver i sin studie Varken familjen eller samhället: En studie av in-

vandrarungdomars attityder till det svenska samhället hur den svenska välfärdsamhälle tog 

form med utgångspunkt i konservatismen som fanns i början av det förra seklet och som 

blev kvar när socialdemokraterna kom till makten. Industrialismen bröt sönder det gamla, 

traditionella systemet med så kallad ”mekanisk solidaritet” där människor sysslade med 

samma sorters saker. Nu sysslade människor istället med arbetsfördelning och deras tjäns-

ter fanns i en fri marknad. Den ”organiska solidariteten” skapades, där staten griper in och 

via myndigheter sköter de kontakter som människor i det nya systemet inte längre tar hand 

om (1999:12). Kamali påpekar: ”Flertalet invandrare kommer från länder där modernise-

ringen är så obefintlig att den traditionella, mekaniska solidariteten finns kvar orubbad, 

eller från urbana områden präglade av mellanformer mellan mekanisk och organisk solida-

ritet” (1999:13). De är vana vid att ta hand om varandra inom familjen och det lokala sam-
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hället, medan svensken har lämnat de flesta av dessa uppgifter till staten att sköta, vilket 

Kamali menar lämnar ”[v]ägen till kulturellt betingade konflikter” öppen (1999:13). I kort-

het visar Kamalis studie att föräldrarnas inställning till och solidaritet med det svenska 

samhället hade störst påverkan på invandrarungdomar tillsammans med den grad till vilken 

ungdomen och familjen blivit integrerad i samhället och vännernas attityder och åsikter om 

samhället. För att en ungdom med invandrarbakgrund ska ha en positiv inställning till 

samhället och lyckas med att skapa en positiv identitet krävs bland annat att föräldrarna, 

förutom att prata i positiva ordalag om Sverige även agerar solidariskt gentemot det nya 

samhället (1999:47ff). Kamali visar hur familjens gamla roll underminerats och ersatts av 

ofta alltför snabba myndighetslösningar på problem som inte behövt uppstå om myndighe-

terna varit flexiblare och inte fastnat i gamla monokulturella myndighetstraditioner. Ge-

nom att dessa monokulturella yttringar blir myndigheterna gränsvakter som håller vissa på 

utsidan och skyddar de sina på insidan (1999:91). 

Laid Bouakaz (2006, 2009) redovisar för ett projekt utfört på en invandrartät grundskola 

i Malmö och ger ett historiskt perspektiv på föräldrasamverkan. I projektet fick lärare och 

arabiska föräldrar komma till tals och tala om vad de saknade och vad de önskade gällande 

föräldrasamverkan. Medan lärarna ansåg att föräldrarna inte brydde sig om sina barns 

skolgång, upplevde föräldrarna att deras erfarenheter och kultur inte dög. Lärarna hade en 

önskan att förändra föräldrarna så att de skulle bli mera som svenskar och detta gjorde man 

genom barnen. Man ville skydda barnen från föräldrarna och deras kultur. Föräldrarna å 

sin sida försökte skydda sina barn från de svenska influenserna och från lärarna. De ville 

att barnen skulle lyckas och menade att det var viktigt att gå i skolan samtidigt som de 

tyckte att det var fel. En projektgrupp bestående av lärare och rektorn på skolan bildades. 

Föräldrar kallades på flera språk och ett första möte med 25 föräldrar omvandlades över tid 

till möten med 150 föräldrar som talade fyra olika språk. En föräldraförening bildades med 

både lärare och föräldrar. Skolans nycklar delades ut till föreningens alla aktiviteter (bland 

annat undervisning och läxhjälp). Dessa inkluderade regelbundna träffar med gemensam 

föreläsning och diskussioner i de olika språkgrupperna. Fem lärare från föräldraföreningen 

anställdes av skolan, tilliten mellan hemmet och skolan växte, barnen växte och vandalise-

ringen minskade markant. Allt tog ett tvärt slut när rektorn lämnade sin tjänst och efter-

träddes av en ledning som begärde in nycklarna och sade upp de nyanställa av besparings-

skäl. Tilliten till skolan raserades. 
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Nabila Alfakir, Pirjo Lahdenperä och Max Strandberg (2010) Beskriver i en artikel hur 

de under två år arbetade med tre skolor i Södertälje och tränade in det dialogiska sättet att 

ha föräldramöten på. Först arbetade man med lärarnas idéer om föräldrarna och alla deras 

fördomar fick vädras. Lärarna fick också lära sig en del om de olika kulturerna i deras 

klasser. I nästa fas arbetade man med att planera dialogiska föräldramöten. Frågor man 

ställer sig som ingång till ett sådant möte är: ”Vad vill jag veta om mina elever? Vilken 

förändring vill jag åstadkomma i klassrummet?” (2010:68) Det är viktigt att man bestäm-

mer sig för sina roller i dessa möten och håller sig till dem. Man bestämmer ett tema som 

täcker många områden som alla kan diskutera. Föräldrarna delades upp i grupper i förväg, 

brev skickades ut, tolkar togs in. Vid själva mötena lät föräldrarna diskutera i sina grupper 

utan att tillrättalägga. Alla fick komma till tals. Vid utvärderingen av projektet var alla nöj-

da, såväl lärare som föräldrar. En insikt som tas upp är att det ”krävs en speciell kompetens 

att bl.a. via tolk informera de föräldrar som saknar erfarenhet av den svenska skolan” 

(2010:77). En annan insikt är att det krävs ”stödjande faktorer” såsom engagemang och 

stöd hos ledningen, bl.a. genom att man avsätter tid för detta arbete och att komma ihåg att 

”ge uppskattning för deras strävanden” (2010:78). Max Strandberg (2009) har skrivit en 

rapport om detta. 

Miramontes (1997) propagerar för att hela skolan engageras i undervisningen av språk-

liga minoriteter (total school commitment). I sin artikel listar hon de områden där viktiga 

beslut måste tas för att uppnå detta: ”en policy om språkanvändning [vilket språk som ska 

användas i undervisningen], undervisningens art och kvalitet, betyg och bedömning, för-

äldrarnas och det etniska samhällets roll, och hur interkulturella möten ska företas” 

(1997:115, min översättning och kursivering). Miramontes problematiserar de valen som 

måste göras och visar att vilket val män än gör, inkluderande eller segregerande undervis-

ning till exempel, bär med sig svårigheter för eleven som måste ses och bearbetas inom 

ramen för hela skolans arbete. Hon trycker flera gånger på vikten av att validera elevernas 

bakgrund, språk och kultur bland annat genom att involvera föräldrarna. Hon menar också 

att föräldrarna kan, genom sina barn, få möjlighet att förhandla om tillhörighet i samhället: 

…for many immigrant families, their closest links to the new society are through their children 
and the school. The children may be the family’s brokers for both the new language and the cul-
ture -  the intermediaries between the family and the broader society. This situation may cause 
stress in families, change the family dynamic, and create a gulf between parents and children. 
Schools can help keep families healthy and supportive of one another by validating and sup-
porting the parents’ language and culture, their authority over and influence on their children, 
and understanding the role children play in the family. School personnel would then be able to 
take pride in their efforts to help build strong and stable communities, rather than wondering 
why parents exert so little discipline over their children.  (Miramontes, 1997:124, min kursive-
ring) 
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För Cummins (1996, 1997) är maktbalansen i skola och klassrum den viktigaste aspekten. 

Han menar att man kan ge till exempel resurser till modersmålsundervisning som ändå slår 

helt fel om maktstrukturen i klassrummet speglar en syn att det finns endast en begränsad 

mängd makt att tillgå och att eftersom majoriteten redan äger den största andelen makt i 

samhället och i klassrummet, finns det endast en liten andel makt kvar åt minoriteten. Om 

man istället ser att makt genereras i alla möten och att man kan samarbeta i maktskapande 

så finns det inte längre någon begränsad makt. Läraren kan arbeta med olika upplyftande 

praktiker, som till exempel samarbete med föräldrar och deras gemenskap för att ge kraft 

och makt åt eleverna. Genom att arbeta på detta vis har man effektivt vänt på maktstruktu-

ren i klassrummet och därmed gett en viktig motbild till eleverna.  

I sin ”idébok”, Röster från den mångkulturella skolan (2003), påpekar Bengt Spowe att 

läroplanens värdegrund ”befäster ”det svenska” snarare än öppnar upp mot andra kulturer” 

(2003:9). Han menar att man lägger ett stort ansvar på lärarna som ska implementera det 

som står i läroplanen om bland annat rasism och mångkulturalitet. Han ”ser läraren som 

brobyggaren mellan visioner och verklighet. Brobygget sker mellan samhället, familjen 

och den mångkulturella förskolan/skolan” (ibid. Min kursivering). Spowe menar att det är 

viktigt med aktiviteter i skolan som främjar utbyte av kultur och varnar samtidigt för tema-

dagar där man bjuder på mat och musik, till exempel. Det finns en inneboende risk att det 

blir en dag då skolan ”turistar” i kultur, för att sedan återvända till status quo under resten 

av skolåret. Arbetet behöver gå djupare än så. 

En delvis kontrasterande bild av föräldrasamverkan ges av de Carvalho (2001)  som 

menar att det inte per automatik innebär något negativt för ett barn att föräldrarna inte är 

engagerade i deras skolarbete. Dessutom kan inte alla föräldrar delta i skolans arbete på 

lika villkor vilket kan försvåra segregerande tendenser. Visserligen tittar de Carvalho på 

situationen i USA där villkoren ibland kan vara mycket annorlunda – man kan till exempel 

få för mycket föräldraengagemang på det viset att föräldrar blir involverade i läroplanen 

och utövar kontroll över personalen (2001: 2). Eftersom Sverige har behållit kontrollen 

över lärolplanen på nationell nivå kan inte en sådan situation uppstå här. Men det finns 

andra problem med föräldrasamverkan som har sin utgångspunkt i liknande situationer. De 

Carvalho varnar t ex för att man skyltar med föräldrasamverkan som ett demokratiskt pro-

jekt när den egentliga avsikten är att komma åt den resultathöjande aspekten (ibid.). De 

finns två koncept eller tendenser inom relationen mellan skola och familj, menar de Car-

valho. Medan den ena uppfattas som en ”organisk förlängning” av familjen, ses familjen i 
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den andra som skolans motståndare (negativt) eller understödjare (positivt). Denna andra 

tendens menar de Carvalho är totalitär i sin karaktär. Hon förklarar att den första tendensen 

kom sig av att familjer en gång tagit initiativ till att inrätta skolor, medan den andra handlar 

om den obligatoriska skolan som har som mission att rädda arbetarklassen och kräver för-

äldrarnas undergivenhet och acceptans av skolans normer (2001:4). Inom den byråkratiska 

skolan sätts läraren på svåra prov att i en mångkulturell miljö, arbeta för att skapa en 

gemensam, demokratisk kultur, ett problem som hon menar har osynliggjorts i den offent-

liga debatten (2001:5).  

 

 

 

 

Metod och material 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur föräldrasamverkan som det be-

skrivs i skollagen, läroplanen och gymnasieförordningen tolkas av kommuner, och av skol-

ledningar på två gymnasieskolor i Stockholms län (den ena en kommunal skola, den andra 

en fristående skola) och hur denna föräldrasamverkan praktiseras i skolornas verklighet i 

förhållande till föräldrar till ungdomar som går på Språkintroduktionen.  För att undersöka 

detta bestämde jag mig för att göra en fallstudie. Komparativ analys av de nationella och 

lokala styrdokumenten användes för att svara på de första tre frågeställningarna. Kvalitati-

va, semistrukturerade intervjuer med vissa nyckelpersoner används för att besvara de åter-

stående två frågeställningarna.  

 

Genomförande 

Dokumenten till frågeställningarna 1-3 söktes delvis via Internet. De nationella styrdoku-

menten har varit lättillgängliga via Skolverkets hemsida. Under intervjun på den fristående 

skolan efterfrågade jag deras lokala styrdokument. För att kunna göra ett urval av skolor 

gjordes en lista över de 88 skolor som finns i Stockholms stad utifrån kommunens hemsi-

da. Utifrån listan vände jag mig till de 20 största skolorna (bil. 2). Antagandet var att då 
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skulle jag säkert komma åt skolor som hade Språkintroduktion och att om skolorna var 

ungefär lika stora skulle det vara lättare att avidentifiera dem. Detta visade sig vara ett rik-

tigt antagande angående språkintroduktionen men svaren uteblev från de flesta skolor var-

för kontakt togs även med skolor utanför Stockholm. Det blev till slut två skolor som kun-

de ställa upp med de personer som jag önskade intervjua. Enligt Kvale (1997)  ska man 

helst ställa sin fråga så allmänt som möjligt, bara nämna ett tema när man introducerar sitt 

ämne för skolan för att kunna ge respondenten en chans att själv komma till ämnet. Ur-

sprungligen skulle ett pilotprojekt med frågorna utföras men det visade sig vara en omöjlig 

uppgift då så få skolor svarade positivt på min förfrågan. Under tiden som detta skedde 

skärptes syfte och frågeställningar för att gälla föräldrasamverkan på Språkintroduktionen, 

varför jag i den mejlväxlingen som uppstod med skolorna kunde meddela att jag inte be-

hövde prata med fullt så många som jag skrivit om från början. För att spara tid åt rekto-

rerna erbjöd jag mig att själv ta kontakt med deras biträdande rektorer och lärare vilket 

uppskattades. Intervjuerna genomfördes under varsin dag på varsin skola med hjälp av en 

diktafon, med undantag för en intervju som gjordes över telefon. Denna intervju blev aktu-

ell när jag intervjuade rektorn på samma skola.  

Vid transkribering av intervjuerna har jag valt att inte ta med alla mina uppmuntrande 

hummanden för att turerna hade blivit onödigt många utan att tillföra någonting väsentligt 

till materialet. När hummanden har en större betydelse för skeendet i samtalet är de med, 

till exempel vid byte av ämne eller när det är uppenbart att jag behövde uppmuntra för att 

samtalet skulle flyta på, vilket dock skedde mycket sällan, då alla informanterna var oftast 

medelsamma och svarade pliktskyldigt ibland, intresserat och belevat ibland, men utan att 

jag behövde truga fram ett svar. Under den sista intervjun framkom det några frågor till 

som jag gärna ville har svar på. Dessa skickades via mejl till de andra informanterna 

(bil.3). Svar på dessa har erhållits av en person. 

Ytterligare två intervjuer gjordes per telefon för att få klarhet i en fråga som kom upp 

under intervjuerna. Modersmålssamordnarna för de både kommunerna kontaktades för att 

få bättre insyn i hur modersmålsundervisningen bedrivs. Detta för att ytterligare fördjupa 

bilden av attityder till viktiga delar i elevernas utbildning som påverkar föräldrarna. Resul-

tatet av dessa intervjuer presenteras nedan under presentationen av skolorna. 
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Urval 

Till skillnad från den mesta forskningen som finns i detta område har jag inte undersökt 

skolor som kallas för ”mångkulturella” – det vill säga att de flesta eleverna har invandrar-

bakgrund - utan de skolor som undersökts har ett, för området de befinner sig i, antal elever 

med invandrarbakgrund som mer liknar fördelningen i landet i stort. Valet av skolor visade 

sig för övrigt ha både för- och nackdelar. Den mesta forskningen på detta område har före-

tagits i så kallade mångkulturella eller multikulturella eller multietniska områden. Det hade 

varit intressant att i ett sådant område kunna visa om det hade skett någon form av utveck-

ling eller inte, med tanke på allt arbete som redan gjorts inom forskningen. Samtidigt finns 

den aspekten att de allra flesta skolorna redan är mångkulturella och frågan blir då om det-

ta är någonting som märks av i skolpersonalens arbetssätt? Det urvalet som blev ger också 

en jämförelse mellan en fristående skola och en kommunal skola i två olika kommuner 

vilket kan vara intressant, samtidigt som antalet skolor gör att man endast får en liten fing-

ervisning om hur det kan vara i förhållande till uppsatsens syfte. 

 

Styrdokumenten 

De styrdokument som jag har undersökt är de nationella styrdokumenten: skollagen och 

LGY 11. Lokala styrdokument för bägge skolorna har också lästs. Vissa dokument har 

dock varit oåtkomliga. Rektorn för det fristående gymnasiet sitter även i huvudmannens 

styrelse. Styrelsen gör ingen verksamhetsplan, utan rektorn har fria händer att utforma 

verksamheten. Rektorn drar upp en lokal arbetsplan som hen inte har skickat till mig. Detta 

kommer att problematiseras vidare i Resultat och analys avsnittet. Däremot finns skolans 

likabehandlingsplan, som rektorn hänvisade till under intervjun, tillgänglig på skolans 

hemsida. Kommunen där Kommunala gymnasiet finns har en verksamhetsplan och en 

skolplan. Verksamhetsplanen innehåller ytterst lite om skolan, utan det är skolplanen som 

är aktuell i denna undersökning. Den lokala arbetsplanen är en tolkning av skolplanen i 

kombination med resultatet av skolans kvalitetsredovisning. De delar av dessa texter som 

är relevanta för denna undersökning presenteras och problematiseras i Reslutat och analys.  
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Intervjuer och intervjufrågor 

Eftersom jag skulle försöka hålla intervjun så bred som möjligt berättade jag för mina in-

formanter från början bara att jag var intresserad av föräldrasamverkan allmänt och i för-

hållande till språkintroduktionen. Frågorna var därmed okända och oförberedda för dem. 

Mitt val av intervjupersoner underströk också detta intresse: rektor, biträdande rektor med 

ansvar för språkintroduktionen och lagledare för språkintroduktionen. Framför varje person 

lades det upp sex stycken kort med orden Skollagen, LGY 11, Verksamhetsplan, Lokala 

arbetsplan, Praxis och Kompetensutveckling. Tanken var att personen skulle relatera till 

dessa i sina svar när det kändes relevant för dem att göra så. I efterhand kan konstateras att 

frågorna kanske var för många för den angivna tiden, 40-45 minuter. En del av svaren be-

rörde inte frågorna på djupet, vilket ju förstås också kan bero på personens funktion. Sam-

tidigt var en anledning till detta också att intervjupersonerna inte tycks ha tänkt i dessa 

banor tidigare. Även intervjuarens oerfarenhet gjorde att vissa frågor inte fick en klargö-

rande uppföljning (Kvale, 1997). Förhoppningen är ändå att det har gått att få nog med 

information ur de svar som givits. Nedan följer frågorna med en kort motivering för varje. 

I vissa fall finns även en reflektion över frågans funktion eller konsekvens och intervjua-

rens färdighet. 

 

 Berätta om hur föräldrasamverkan fungerar från din horisont. Relatera gärna till 

korten (Skollagen, LGY 11, Verksamhetsplan, Lokala arbetsplan, Praxis, Kompe-

tensutveckling). 

Denna fråga ställdes för att intervjupersonen så förutsättningslöst som möjligt skulle få 

beskriva verksamheten. 

 Hur ser en dag/en vecka/en månad ut? Hur ofta förekommande är det att du är in-

volverad i frågor eller skeenden som gäller föräldrasamverkan? 

Här hoppades jag på att få en fördjupad bild av hur föräldrasamverkan fungerar på den 

undersökta skolenheten. 

 Man har ganska mycket frihet inom ramen för lagen och lärplanen. Hur använder 

du/ni friheten i förhållande till föräldrasamverkan?  Har ni någon egen policy gäl-

lande denna fråga? 

Frågan ställdes för att ge informanten möjlighet att visa om de har profilerat sig inom om-

rådet föräldrasamverkan. 

 Vilket förhållningssätt har ni? Hur förverkligas det – hur märks det i praktiken? 

Denna fråga ser jag som en fördjupning av föregående fråga. 
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 Hur förstår du begreppen monokulturell – mångkulturell – interkulturell? Var på 

en skala (medhavd) skulle du kryssa i för styrdokumenten, din ledning, skolan, per-

sonalen, dig själv? 

Med denna fråga tänkte jag få reda på hur spridd forskningen i frågan är. Informanten fick 

under relativt lättsamma former fundera över det de kände till i frågan samtidigt som de 

kryssade för på en tabell var någonstans de ansåg att de olika dokumenten eller personerna 

låg på en skala (se bil. 4). 

 Har du märkt av förändringar över tid i skolledarrollen, lärarrollen med anledning 

av föräldrasamverkan med föräldrar som har invandrarbakgrund? 

Här fanns också en möjlighet att, om man hade skapat egna tillvägagångssätt att ytterligare 

fördjupa dessa genom att jämföra tidigare ageranden mot nuvarande. 

 Hur fungerar era föräldramöten? Mentorssamtal? Uppföljningssamtal? Vad har 

dessa möten för syfte? 

Denna fråga ville sondera om mötena hade karaktär av informationsmöte eller om något 

annat tillvägagångssätt hade tagits i bruk. 

 Blir det ibland incidenter med föräldrar med invandrarbakgrund? Vad tror du att 

orsaken kan vara?  

Denna fråga hade kunnat komma mycket tidigare då den egentligen hör till hur vardagen 

ser ut. Den ställdes för att jag var mest intresserad av hur personen skulle förklara orsaken 

till incidenterna för att den vägen eventuellt kunna avgöra ett förhållningssätt till eleverna 

och framförallt deras föräldrar. Eftersom den hamnade så långt ner upplevdes det av inter-

vjupersonen och mig själv som att de redan hade svarat på frågan och då blev den andra 

delen av frågan bortglömd, tyvärr. 

 Har ni någon form av kompetensutveckling för att kunna hantera detta – för er 

själva, för personalen? Får ni handledning? 

Här ville jag ha reda på, i samband med ovanstående fråga, dels om man prioriterade att 

fortbilda sig inom området föräldrasamverkan och interkulturalitet, dels om problemen 

någon gång blev så stora att man hade behov av stöd utifrån. 

 På vilket sätt märks föräldrarna i skolan? Vilken anledning finns tror du att utveck-

la denna samverkan? 

Denna fråga ville synliggöra möjligheten att föräldrarna skulle kunna höras mera i skolan 

om de inte redan gör det. Samtidigt gav det en möjlighet för en progressiv skola att ytterli-

gare berätta om sin policy och effekterna därav. 
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Kompletteringsfrågorna 

Dessa frågor tillkom under intervjun med rektorn på Kommunala gymnasiet och skickades 

sedan via mejl till de andra informanterna. En svarade via mejl. Jag ringde en annan. Övri-

ga har underlåtit att svara. 

 Hur får elevernas föräldrar information om skolsystemet, den svenska pedagogi-

ken, och de förväntningar som finns på föräldrar? Är det något som ni informerar 

om på skolan? Vem gör det? Förväntas någon annan tillhandahålla den informa-

tionen? Vem, i så fall? 

En av mina huvudfrågor som jag hade hoppats att få svar på spontant varför den inte kom 

med i den ursprungliga uppställningen. 

 Vad önskar du dig för att få någon form av utveckling? Vad vill du ha mera utav 

för att höja kvaliteten inom detta område? 

Denna och nästa fråga hör ihop. Här hoppades jag få svar på vilka hinder personerna upp-

lever i sitt arbete med föräldrasamverkan. 

 Var finns stopp någonstans, vari ligger svårigheterna? Är det i personer, skolans 

organisation, lagar, läroplan, ämnesplaner? Till exempel, om du tänker dig att du 

har en idé som du gärna prövar men vet att det finns problem med att genomföra 

den, vari ligger dessa problem? 

 

Skolorna och informanterna 

Två skolor i Stockholms län besöktes. Fria gymnasiet ligger i Stockholms kommun medan 

Kommunala gymnasiet ligger i en kommun i närheten av Stockholm. Fria gymnasiet med 

ungefär 500-800 elever är en relativ stor skola bland fristående skolor. Skolan erbjuder 

bland andra de naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och estetiska programmen, ut-

över individuella alternativet med tillhörande språkintroduktionen. Rektorn (RF), ansvarar 

för hela skolan, medan biträdande rektorn (BF) har ansvar bland annat för Individuella 

alternativet och därmed språkintroduktionen. Lärarlaget för språkintroduktionen består av 

tre lärare som tillsammans ansvara för ca 16 elever, varav de flesta är ensamkommande 

flyktingbarn. Det individuella alternativet startade på skolan under hösten och har således 

ännu inte avslutat sitt första läsår vilket innebär att man håller fortfarande på att finna ra-

marna för verksamheten (bil 4:17:RF tilläggsfrågor). Lagledaren (LF) är oroad över de nya 

kraven på eleverna och ser inte hur de ska kunna klara sig eftersom det stora antalet betyg 

som krävs för inträdet till gymnasiet gör att eleverna får gå mycket längre på språkintro-

duktionen (bil.4:18:LF1). Jag var på skolan i nästan fyra timmar och upplevde stämningen 

som öppen och trevlig med hög aktivitetsnivå.  
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Den andra skolan, Kommunala gymnasiet har totalt mellan1200 och 1500 elever från i 

huvudsak det egna upptagningsområdet. Rektorn (RK) jag talade med har ansvar för om-

kring 450 elever fördelade på fyra program, varav två snart kommer att upphöra då de sista 

treorna går ut. Lärarna från de program som upphör kommer att uppgå i kvarvarande pro-

gram, varav ett är det estetiska programmet. Denna rektor ansvarar även för individuella 

alternativet och språkintroduktionen. Det går ungefär 60 elever i språkintroduktionen, var-

av fler än hälften är ensamkommande flyktingbarn. Lagledaren för språkintroduktionen 

(LK) är i egentlig mening inte lagledare eftersom gruppen har övergett den arbetsformen, 

men denna person, som har jobbat som lärare i 30 år varav 10 år med svenska som andra-

språk, har ett visst ansvar i gruppen och blev min naturliga informant. Skolan har länge 

haft det tidigare Individuella programmet (IV) och Individuella programmet Introduktions-

klassen (IVIK). Nu arbetar de med de nya programmen som kommit i dess ställe och håller 

också de på med att finna formerna för sitt arbete. En lärdom de har gjort är att man inte 

kan låta eleverna på Språkintroduktionen fritt välja vilken riktning de vill läsa eftersom 

deras val inte alltid stämmer med det de förmår med hänsyn tagen till deras utgångsläge. 

Nu har man arbetat fram ett system med tre spår som startar till hösten 2012 (bil. 4: 

34:RK17). Lärare, inklusive modersmålslärare och elevhälsoteamet kartlägger elevens be-

hov och rekommenderar ett lämpligt spår efter eleven gått en kort introduktion. Förhopp-

ningen är att flera kommer att lyckas och hamna rätt från början. Ytterligare en nyhet är att 

för de elever som ska läsa vidare på gymnasiet introducera olika akademiska genrer under 

svensklektionerna. De läser alltså svenska med NO- och SO-tema för att skapa en brygga 

till ämnesinläsning med lärare utifrån (dvs. från själva gymnasiet). Rektorn på Kommunala 

gymnasiet uttryckte dock samma oro som lagledaren på Fria gymnasiet ovan om det stora 

antalet ämnen som förväntas läsas in och arbetar för att man ska för dessa elever få gå på 

gymnasiet även efter uppnådda 20 år (bil. 4:35:RK17). Lagledaren på Kommunala gymna-

siet informerade om att de medvetet valt att kalla sitt program för språkintroduktion (SI) 

hellre än SPRINT som vissa skolor använder eftersom den senare förkortningen antyder 

snabbhet och detta lärarlag menar att det tar tid att lära sig språk. Laget har nätverkat med 

flera andra kommunala skolor under våren. LK menar att de har god tillgång till moders-

målslärare och till studiehandledning till alla de nio språken som finns representerade just 

nu, med till exempel två lärare i persiska eftersom de har många ensamkommande barn 

från Afghanistan. Sedan detta läsår drabbas inte SI:s ekonomi av kostnader för moders-

målsundervisning eftersom kommunen tar hand om detta centralt. Totalt är de sju lärare i 

laget med gästlärare i bild, musik, idrott utöver modersmål och studiehandledning. Elev-
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grupperna får inte överstiga 15. Fördelningen pojkar:flickor är ca 70:30. Vissa kommuner 

har köpt platser åt elever i denna kommun. 

Samtalen med modersmålssamordnarna gav en intressant bild av hur olika kommunerna 

arbetar. Biträdande rektorn på fria gymnasiet nämner vid ett tillfälle att modersmålsunder-

visningen är så dyr att man måste prioritera bland språken som kan ges, medan kommunala 

skolor inte behöver betala lika mycket. Modersmålssamordnaren kunde berätta att man har 

haft ett sådant system men att man nu kommer att övergå till ett nytt system där alla betalar 

lika och dessutom mycket mindre än idag, med undantag för att de fristående skolorna 

kommer att få ett ytterligare tillägg för administration och dylika avgifter. Totalt blir det 

ändå en relativt stor minskning i kostnad per elev. Detta innebär att val av skola inte ska 

drabba eleverna. Eleverna undervisas dock inte i sin ordinarie skola utan undervisning ges 

varje tisdag och torsdag kl. 16-18 i annan lokal. Modersmålssamordnaren för den andra 

kommunen kunde däremot berätta att de där har haft ett system med samma belopp oavsett 

organisationsform i tre års tid och att lärarna åker runt till skolorna under skoldagen.  

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning första krav och andra krav, Informationskravet (s. 7-8) och samtyckeskravet (s. 

9-11) ska man ge den tilltänkta informanten information om projektet och informera om 

frivilligheten av att delta eller avbryta närhelst i projektet utan obehagliga konsekvenser. 

Detta har gjorts via brevet som skickades till informanterna (bilaga 1) och att de i sin tur 

har bokat tid med mig har jag tolkat som ett beslut att delta frivilligt. Konfidentialitetskra-

vet (s.12-13) försöker jag i möjligaste mån att uppfylla här genom att inte nämna några 

namn och genom att dessutom använda det nya genusbefriade pronomenet hen, som jag 

väljer att böja hen även i objektsform (hellre än henom). Ytterligare en anledning att an-

vända ”hen” är att det inte är personen som undersöks här, utan personens funktion. I ett 

samhälle där vi menar att vi är jämställda ska vi också ha friheten att agera utan att kring-

gås av förlegade könsroller.  Ett argument mot detta är att man förlorar information när 

man inte vet informantens kön. Detta är riktigt i så måtto att man inte kan ta med sig sina 

förutfattade meningar om hur informanten borde betett sig, alternativt att man till exempel 

tror sig förstå informanten bättre om man vet vilket kön de har. Jag har valt att dölja genus 

för att funktionen ska bli tydligare. Möjligen blir då även vissa strukturer mellan informan-
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terna tydligare, vilket lär visa sig. Antaki & Widdicombe (1998) diskuterar när man ska 

använda identitet i diskursanalys här använt i kontexten språklig analys. De talar om ”pro-

cedural consquentiality” (1998:5), som man skulle kunna översätta med procedurmässig 

konsekvens. Med det menas att det är endast när en identitet görs relevant i en viss situation 

som den också är intressant. Min bedömning här är alltså att, eftersom ingen av mina in-

formanter använde sig av kön för att förklara det egna agerandet, så är inte heller kön av 

intresse. En genomgång av mitt material om skolorna i Stockholms stad ger vid handen att 

informationen där inte är uppdaterad. Detta betyder att det blir svårt för en utomstående 

den vägen att ta reda på vilken skola jag har talat med. Materialet som lagrats har avidenti-

fierats. Några etiskt känsliga uppgifter har inte avhandlats här men av hänsyn till deltagar-

na tycker jag att det är viktigt att avidentifiera allt material så att endast jag kan veta vem 

som avses. Nyttjandekravet (s.14) kommer inte i fråga här då inga känsliga uppgifter om 

individer samlades in. 

 

 

 

 

Resultat och analys 

 

Avsnittet är upplagt så att frågorna avhandlas i tur och ordning med en analys efter varje. 

Till frågorna 3 och 4 presenteras varje skola med sina informanter för sig inom frågan, 

varefter en analys görs.  

Eftersom interkulturalitet förordar en fördjupad föräldrasamverkan och ämnes- och 

språkintegrerande undervisning ser jag dessa som beroende av varandra i skolans värld. 

Det vill säga, att om man säger att en skola är interkulturell har man också sagt att den ut-

övar antingen en fördjupad föräldrasamverkan eller ämnes- och språkintegrerat arbetssätt 

eller bådadera. Finns inget av dessa två kan man därmed inte heller säga att skolan är in-

terkulturell.  
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Frågeställning 1 

Vad säger de nationella styrdokumenten om föräldrasamverkan? 

 

Språkintroduktionen är ett program som ges på gymnasiet. Där läser man mest på grund-

skolenivå – i första hand svenska, men också matematik, naturorienterande och samhälls-

orienterande ämnen. En del elever har med sig en del gymnasiekompetens. Enligt Skolver-

ket gäller skollagen, LGY 11 och gymnasieförordningen då det är elevernas ålder som styr. 

Deras resultat styrs av kursplaner och ämnesplaner. Jag undersöker därför styrdokumenten 

för gymnasieskolan i detta arbete. De nationella styrdokumenten presenteras här medan de 

lokala styrdokumenten presenteras i avsnitten Metod & material och Resultat och analys, 

frågeställning 2 och 3. 

 

Skollagen 2010:800 

Föräldrasamverkan nämns i kapitel 1, ”Inledande bestämmelser”, 4§, tredje stycket: ”Ut-

bildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare” (s.2).  

I kapitel 3, ”Barns och elevers utveckling mot målen”, 4§ står det att läsa: ”Eleven och 

elevens vårdnadshavare […] ska fortlöpande informeras om elevens eller barnets utveck-

ling” (s.12). Vårdnadshavare nämns senare i 8§ som handlar om utredning: ”Om det inom 

ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter 

från lärare, övrig personal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt fram-

kommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, ska detta anmälas till rektorn” (s.12). I 9§, som handlar om åtgärdsprogram, står 

att läsa: ” Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärds-

program utarbetas” (s.13). Vårdnadshavare nämns igen i 17§ som avser information om 

skälen för betyget: ”Den som har beslutat betyg ska på begäran upplysa eleven och elevens 

vårdnadshavare om skälen för betyget” (s.14) 

I kapitel 4, ”Kvalitet och inflytande”, 4§, andra stycket: ”Kvalitetsarbetet på enhetsnivå 

ska genomföras under medverkan av lärare,[…] övrig personal och elever. […][E]levernas 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet”. Själva uppgiften för kvalitetsarbetet 

anges i paragraf, 5§,: ”Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4§§ 
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ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationel-

la mål) uppfylls” (s.15).  Den 16§, som ger sin tillåtelse till lokala styrelser, säger: ”… I en 

lokal styrelse för en skolenhet med gymnasieskola, […] ska företrädare för eleverna och 

företrädare för de anställda ingå som ledamöter. Företrädarna för eleverna eller vårdnad-

shavare får inte vara fler än övriga ledamöter” (s.17). 

Kapitel 5, ”Trygghet och studiero”, är ett av de längre kapitlen i lagen med sina 24 pa-

ragrafer. Vårdnadshavare nämns i fem av dessa (som berör gymnasieelever): 9§, 11§, 12§, 

13§, och 23§. Den 9§ handlar om utredning och där ska ”[s]amråd … ske med elevens 

vårdnadshavare”. I nästkommande två paragrafer, 11§ och 12§ ska vårdnadshavare ”infor-

meras om rektorns beslut”. I den fjärde varianten 13§, som handlar om tillfällig placering 

på en annan skola, ska vårdnadshavare ”informeras om beslutet innan placeringen genom-

förs”. Slutligen i 23§ som handlar om återlämnande av ett omhändertaget föremål som på 

något sätt stör eller kan vara en fara sägs att beroende på föremålets beskaffenhet behöver 

det inte lämnas tillbaka till eleven förrän ”vårdnadshavare har informerats om omhänder-

tagandet” (s.22). Detta gäller dock inte farliga eller förbjudna föremål eller medel som krä-

ver polisanmälan, d v s man lämnar inte tillbaka föremålet. 

Kapitel 15, ”Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan” innehåller 40 paragrafer 

varav två berör föräldrasamverkan, 16§ och 20§. I 16§ stipuleras att ”elevens vårdnadsha-

vare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande” (s.65) och i 20§ står det: 

”Minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven ges en samlad information om 

elevens kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). //En elevs vårdnad-

shavare ska få sådan information som avses i första stycket” (s. 66). [ Samtliga  kursive-

ringar är mina.] 

 

Gymnasieskolans läroplan, LGY 11 

I kapitel 1, ”Skolans värdegrund och uppgifter” under rubriken ”Varje skolas utveckling” 

står det om att skolan ska samverka med alla de andra skolformerna och med arbetslivet 

och att: ”[s]kolan ska även samverka med hemmen bär det gäller elevernas lärande och 

utveckling” (s.8). I kapitel 2, ”Övergripande mål och riktlinjer” nämns föräldrasamverkan 

vid två tillfällen, dels vid ”2.5 Bedömning och betyg” där det står att ”läraren ska samverka 

med vårdnadshavare och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling” 

(s.15), del vid ”2.6 Rektorns ansvar” där rektor har ett ”särskilt ansvar för att vårdnadsha-

vare får insyn i elevernas skolgång” (s.15-16). 
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Gymnsieförordningen 

Gymnasieförordningen handlar bland annat om hur skolan ska styras, vilka ämnen som ska 

undervisas i och poängfördelning, elevers behörighet, betyg, hur huvudmän ska ansöka om 

att få driva en skola. Där kan man läsa om vad som ska ingå i Språkintroduktionen, men 

detta dokument styr inte föräldrasamverkan. 

 

Sammanfattning 

Det som går att utläsa ur styrdokumenten är att man ska ha ett föräldramöte och två utveck-

lingssamtal per år. Föräldrar ska hållas informerade angående barnets utveckling, och för-

väntas själva varsla om att deras barn kanske inte kommer att nå målen om de märker så-

dana tendenser. Den som betygssätter eleven ska kunna förklara betyget både för eleven 

och för föräldern. Annars ska föräldrar kontaktas endast när det inte går bra för deras barn i 

skolan, i samband med upprättandet av åtgärdsprogram. Man kan också om man vill starta 

en styrelse där föräldrar kan erbjudas att delta. 

Analys 

Överlag kan sägas att föräldrasamverkan tycks ha fått slagsida åt ett ensidigt informations-

ansvar från skolan till föräldrar. Det nämns ingenstans att föräldrar kan ha något att anmä-

la, delge eller förmedla annat än om de märker att deras barn inte kommer att klara sitt 

skolarbete och uppnå önskvärda resultat inom uppsatta tidsramar. Detta påminner om cita-

tet från Bouakaz på sid. 8 i detta arbete som handlade om en utredning från 1961: ”Föräld-

rarnas inflytande i skolan varierade under denna tid. En vanlig uppfattning från skolans 

sida var att föräldrakontakterna främst skulle handla om information om barnens prestatio-

ner ”(Bouakaz, 2009:37).  

Vid en första anblick verkar inte Municios begrepp, det demokratiska credot och natio-

nell självförståelse gör sig gällande i denna del av styrdokumenten, utan hellre i värde-

grundsdelen av läroplanen som det tyvärr inte finns utrymme för här. Eftersom texten i 

dokumenten enbart sakligt och kortfattat ska förmedla det som gäller för skolans verksam-

het behöver man titta lite mera mellan raderna. Municio visar hur det demokratiska credot 

väl illustreras i invandrarpolitiken från mitten på 1970-talet. Då använde man gärna be-

greppen ”jämlikhet, valfrihet och samverkan” (Municio, 1993:115) för att sammanfatta 

politiken. Jämlikhet innebar att invandrare skulle ha samma villkor och rättigheter som den 

övriga befolkningen. Här, i styrdokumenten, är ingen nämnd, ingen glömd. Alltså står alla 
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lika inför lagen. Valfrihet för minoriteter och invandrare ger ”möjligheter att själva välja i 

vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet” 

(1993:116) vilket däremot är svårare att finna spår av i de nationella styrdokumenten, utan 

det verkar mera vara tänkt att man helst ska vilja välja bort sin kulturella tillhörighet till 

den svenska kulturens fördel (se gärna värdegrunden i läroplanen). Samverkan var ”en 

utmaning” att alla, oavsett ursprung, skulle mötas över gränserna och delta i samhället på 

samma villkor (1993:116). I styrdokumenten nämns samverkan i samband med andra sko-

lor, affärsrörelser och hemmet. Samverkan med hemmet, med vårdnadshavare som redovi-

sats för här, säger att man enbart ska mötas kring ungdomens resultat och uppförande. Ing-

enting skrivs om en samverkan för att öka kunskapen i skolan kring olika kulturer, att lära 

av varandra. Det märks här att det demokratiska credot krockar med Municios andra be-

grepp, nationell självförståelse. Det svenska är gott nog. Man behöver därför inte nämna 

möten över kulturella och språkliga gränser. 

Det interkulturella är, som sagt, osynligt i de nationella styrdokumenten, pga. att det en 

gång ansågs inte behövligt som riktlinjer för nationen (Lorentz & Bergstedt, 2006). Istället 

skulle varje lärare av sig själv ta till sig av det interkulturella som en självklarhet och in-

kludera detta i sin undervisning. Lorentz & Bergstedt konstaterar 20 år senare att detta inte 

tycks ha gått fram (2006:21). Lahdenperä (2008) menar att man, genom att undanlåta att 

inkludera interkulturalitet i sitt ledarskap har man då abdikerat från sitt ledarskap. Med det 

resonemanget kan vi här konstatera från regeringens sida, med anledning av en utebliven 

inskrivning av interkulturalitet i de nationella styrdokumenten, ett abdikerat ledarskap. Vad 

detta leder till är som synes (Lorentz & Bergstedt, 2006) att just ingenting i fråga om inter-

kulturalitet händer i skolan. Hur ser det ut på de två skolorna som jag har undersökt? 

  



36 

Frågeställning 2 

Hur tolkas skollagens och läroplanens direktiv kring föräldrasamverkan i huvudmannens 

verksamhetsplan? 

 

Fria gymnasiet 

Som framgick tidigare har inte Fria gymnasiet någon verksamhetsplan, utan rektorn själv 

sitter i och tar emot direktiv från huvudmannastyrelsen. Dessa direktiv har informanten fria 

händer att utveckla helt efter eget huvud.  

Kommunala gymnasiet  

Föräldrasamverkan nämns inte alls i XX-kommuns verksamhetsplan
3
. Man menar däremot 

att man inser att det krävs att de vuxna har utbildning nog för att kunna stödja barnen om 

de ska lyckas i skolan. Därför vill man arbeta för att uppnå en högre utbildningsnivå all-

mänt i kommunen. Samma nämnd har ytterligare ett dokument, en skolplan, ”en övergri-

pande plan” för samtliga skolformer. Den ska vara ”ett aktivt instrument” där alla stude-

rande oavsett skolform eller ålder och oavsett ”skilda behov och förutsättningar” får möj-

lighet att utvecklas på ett optimalt sätt. Bland annat ska de olika skolorna i kommunen upp-

rätta en arbetsplan varje år som ”konkretiserar hur man planerar att arbeta för att nå målen i 

läroplanen, skolplanen och nämndens/nämndernas verksamhetsplan/er”. Varje arbetslag 

förväntas också upprätta en egen handlingsplan som baseras på arbetsplanen. Utifrån detta 

förväntas ”varje enskild medarbetare” sätta upp egna personliga mål ”för att bidra till att 

enheten ständigt förbättrar sina resultat”. Man skriver här om ständig utveckling med rikt-

ning mot ”att svensk skola återigen blir ledande” och att det är därför viktigt att satsa på 

ledarskap i både klassrum och verksamhet. Till detta krävs kompetensutveckling ”både för 

lärare och skolledare” som helst alla ska vara behöriga. Skolplanen slår fast att det är sko-

lan som är bäst på kunskap och att vårdnadshavaren ska ta del av det som händer med ele-

vens utveckling och betyg genom skolans lärplattform. Enligt skolplanen är rektorn ”en 

tydlig pedagogisk ledare med uppdrag att fokusera på huvudprocessen – att utveckla förut-

sättningarna för lärandet och att fastställa att resultatmål uppnås. Det är rektors ansvar att 

mål i såväl nationella styrdokument som i kommunens skolplan tydligt avspeglas i den 

                                                 
3
 Här anges inga referenser utan endast citat för att kommunen inte ska avslöjas. Av samma skäl kan inte 

akten bifogas i sin helhet som bilaga. 
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lokala arbetsplanen och i budgeten”. Vidare uppmanar skolplanen till ”en aktiv dialog om 

kunskapssyn” som ”ska leda till att de verksamma talar samma språk om vad kunskap är 

och hur man tillägnar sig denna. Gemensamt arbetar man också för att skapa goda miljöer 

för lärande och för att utveckla elevernas förmågor”. Man skriver att ”alla … ungdomar … 

i XX kommun ska få hjälp med att utveckla ett kommunikations- och relationsbaserat lä-

rande”. Vårdnadshavare nämns i samband med mål: ”Skolan skall säkra att alla föräld-

rar/vårdnadshavare ges förutsättningar att följa hur deras barn i samspelet med goda peda-

goger utvecklar kunskap. Detta sker både i digital form genom lärplattformen och person-

ligt vid kontinuerliga utvecklingssamtal”. 

 

Analys 

Att en huvudman inte har en nedskriven verksamhetsplan som kan granskas av anställda 

och utomstående är intressant. Det innebär att man delegerat ett väldigt stort ansvar till 

rektorn.  

Enligt teori och forskning menar man att alla elever utvecklas som bäst när de får ut-

veckla sitt språk och sin kultur. Detta påpekas även i värdegrunden i skolplanen (s. 5) för 

XX-kommun. Elever med invandrarbakgrund utvecklas också som bäst när de får utveckla 

sitt språk och sin kultur vilket låter sig svårligen göras utan ett utvecklat samarbete med 

ungdomarnas föräldrar eftersom man inom skolans ramar inte undervisar om alla världens 

språk och kulturer. Föräldrarna är därmed en ovärderlig resurs som behövs i skolans arbete 

för att höja sina resultat, bryta trenden med avhopp från skolan, och ha flera som lämnar 

gymnasiet med fullständiga betygsdokument (Sjögren, 1996; Lahdenperä, 2008; Alfakir m 

fl, 2010; Skollagen 2010:800; Bouakaz, 2006, 2009). Målet att bli en del i att ”svensk sko-

la återigen blir ledande” har större chans att lyckas. Municios begrepp, det nationella cre-

dot görs gällande i detta uttalande att ”svensk skola återigen blir ledande” där det är viktigt 

att hävda den egna nationen. Det demokratiska credot återfinns i de svepande inkluderan-

dena. Denna skolplan nämner ingenstans att man ska utveckla interkulturalitet eller att man 

ska beakta det ökande antalet elever som har invandrarbakgrund och därför finna strategier 

för att säkerställa deras lärande i skolan och att skolan blir en plats där de integreras i sam-

hället. Att man hjälper samtliga ungdomar att utveckla ett ”kommunikations- och rela-

tionsbaserat lärande” skulle annars ha kunnat kopplas till att ungdomarna ska mötas över 

alla gränser under sin tid i skolan.  
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Avsaknad av en verksamhetsplan på den ena skolan och ett dokument som inte nämner 

interkulturalitet i den andra skolan visar att man här missar ett gyllene tillfälle från huvud-

mannens håll att fostra ungdomarna till ett samarbete över gränserna. Miramontes skriver: 

 “A curriculum that acknowledges the contributions of all groups to the society, where a broad 

spectrum of opinions is sought and validated, and where ideas and experiences are representa-

tive of all of the members of the school community can help students learn to respect one an-

other and live together more harmoniously (Banks 1994; Nieto 1992)” (Miramontes, 1997:123) 
 

Av hävd säger man om barnafostran att det inte är det man säger utan det man gör som är 

det viktiga. Jag vill hävda att i fallet med styrdokument så är sägandet eller inte sägandet 

också ett görande. Genom att inte skriva om interkulturalitet har man också valt att inte 

heller agera interkulturellt. Man kan anta att detta inte görs medvetet utan att det är ett 

omedvetet val från bägge huvudmännens sida. 

Runfors menar: 

Läroplaner är ett uttryck för policymakares förståelse av vad skolan borde vara. Av lärare för-

väntas att de ska försöka förverkliga visionerna. Direktiven är alltså vad vi kan kalla formule-

ringsarenor, medan enskilda skolor är realiseringsarenor (Linné 1996). Läroplaner är en typ av 

dokument som är visionära och som med en välsvarvad retorik argumenterar för olika värden 

som ska utgöra grund för skolans arbete, medan man uppdrar åt kommuner och skolor att tolka 

och omsätta dessa. Till detta kommer att läroplaner är konsensus- och kompromissdokument, 

vilket ökar risken för mångtydiga och även motsägelsefulla budskap (jfr t.ex. Englund 1986, 

Granath 1999:30) (Runfors, 2003:20). 

 

Eftersom läroplanerna inte heller ger uttryck för en tydlig interkulturalitet där människor 

med utländsk bakgrund ses som en resurs kan inte detta återspeglas i huvudmännens verk-

samhetsplaner med mindre än att de lokala politikerna blir medvetna om att det finns ett 

utrymme här där de kan inta en ledande ställning. Att rektorn ska vara ”en tydlig pedago-

gisk ledare” innebär att det måste finnas tid till denna verksamhet. Att utveckla pedagogik 

kräver tid för diskussion, reflektion, återkoppling, planering, samarbete. Det framkommer i 

intervjun med lagledaren på Kommunala gymnasiet att denna tid inte verkar finnas 

(bil.4:30:LK7). Här ser vi hur det abdikerade ledarkapet skickas vidare.  
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Frågeställning 3 

Hur tolkas huvudmannens direktiv kring föräldrasamverkan i skolans lokala arbetsplan?  

 

Fria gymnasiet  

Rektorn har fått försiktiga påminnelser om att skicka sin lokala arbetsplan via mejl och har 

i ett telefonsamtal bedyrat sitt dåliga samvete. Att ändå ingen lokal arbetsplanen har mej-

lats kan tolkas på flera sätt. Framför allt är det frivilligt att delta i en undersökning. Möjli-

gen anser rektorn att nog med information redan givits utifrån det hen tror sig förstå att jag 

vill veta. Det som framkom under intervjun är att det inte finns någon särskild policy kring 

föräldrasamverkan generellt och inte heller kring språkintroduktionen. Vid frågor kring 

interkulturalitet menade rektorn att den lokala arbetsplanen eventuellt blev interkulturell de 

gånger som man tidigare inkluderat likabehandlingsplanen (bil.4:13:RF19).  

 

Kommunala gymnasiet  

Den lokala arbetsplanen för Kommunala gymnasiet bygger på kommunens skolplan och 

kommunens vision för framtiden. Den bygger också på skolans kvalitetsredovisning som 

lärarna har arbetat med lagvis (bil.4:34:RK14) Vårdnadshavare nämns endast i samband 

med instruktioner om upprättande av åtgärdsplaner. Annars avhandlas den kunskapssyn 

och det förhållningssätt man har till lärande. Sedan presenteras de olika former av doku-

mentation som personalen förväntas upprätta kring eleverna, tillsammans med de blanket-

terna som behövs. Det finns inte någon skriven policy på skolan gällande föräldrasamver-

kan eller kring interkulturalitet. 

Analys 

Förslaget från Fria gymnasiets rektor om att likabehandlingsplanen skulle kunna utgöra ett 

interkulturellt inslag i den lokala arbetsplanen uppfattar jag som ett försök att låta sin skola 

framstå i så positiv dager som möjligt, vilket framgår av informantens sätt att svara. Som 

fristående skola har man kanske inte råd med negativ uppmärksamhet. Den goda viljan 

räcker dock inte här. Likabehandlingsplanen talar ingenstans om att mötas över gränser, 

utan handlar om åtgärder vid regelbrott i fråga om att behandla alla lika. Att undvika att 
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behandla människor från vissa grupper illa när andra ser på för att slippa påföljder är inte 

samma sak som att samma personer samarbetar och möts över gränser med alla oavsett 

bakgrund och förmåga. Dessutom fällde lagledaren på skolan den helt oskyldiga kommen-

taren ”och här finns ingen” om denna lokala arbetsplan när monokulturell, mångkulturell, 

interkulturell diskuterades (bil.4:24: LF32). Detta väcker frågan om det finns en lokalar-

betsplan bortom rektorernas nivå.  

 Att Kommunala gymnasiets arbetsplan inkluderar föräldrar eller vårdnadshavare i arbe-

tet i sin lokala arbetsplan endast när deras barn har råkat i en problematisk situation kan 

möjligen tolkas på flera sätt. Det som dock ligger nära till hands är att tolka tystnaden som 

för verksamhetsplanen ovan som bevis för att det inte finns någon ambition att förändra 

den ordningen som fastställs av skollag och läroplan. Den lokala arbetsplanen konstrueras 

av ledningens tolkning av skolplanen och av skolans kvalitetsredovisning. Det är i kvali-

tetsredovisningen som övrig personal har varit delaktig. Den övriga personalen har här inte 

givits utrymme att formulera gemensamma mål för undervisningen på skolan. Om det 

skulle råka finnas någon bland personalen som har funderingar kring interkulturalitet har 

det inte fått synas här.  

Alltså, speglas återigen den brist på interkulturalitet som finns i skollag och läroplan 

här. Möjligen kan tystnaden ses som ytterligare ett steg bort ifrån verkligheten som lärarna 

har att arbeta med. Runfors skriver: 

[Lipsky (1980)] menar policydokument som läroplaner, tenderar att inte spegla och hantera ak-

tuella problem. Snarare väjer de för värdekonflikter som praktiker har att hantera. Policydoku-

mentens karaktär gör, menar Lipsky, att anställda till stor del tvingas att hantera situationer på 

basis av tidigare erfarenheter. Dokumentens policy omvandlas till den som allmänheten – här 

elever och föräldrar – möter och som formar villkoren för dem (Runfors, 2003:21). 
 

Detta menar jag är en del i att informanternas svar är så likformiga. Ingen av skolorna kan, 

på denna nivå sägas vara mera än monokulturella. Styrdokumenten utgör alltså ett hinder 

för utvecklingen av interkulturalitet i form av exempelvis föräldrasamverkan. Det som inte 

står skrivet som nödvändigt får inte heller de nödvändiga resurserna i form av både tid och 

pengar. Detta var exakt det som slutbetänkandet från 1983 (SOU1983:57) ville motverka 

genom att ett klart direktiv om interkulturalitet skulle skrivas in i skollag och läroplan (Lo-

rentz & Bergstedt, 2006). Återigen, passas ledarskapet vidare. Återigen ser vi en abdika-

tion. Hur ser det ut i nästa led?  

Att man lämnar ett stort friutrymme åt skolan, rektorn och lärarna, att agera inom är en 

stor ynnest. Man kan, om man vill, var en kreativ, uppfinningsrik lärare som agerar inter-

kulturellt, eller så kan man ta det ganska lugnt och göra precis det som förväntas av en, 
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dvs. förmedla kunskap och sätta betyg. Detta att inte interkulturalitet nämns i de nationella 

styrdokumenten kan vägas mot de hela 24 paragrafer som ägnas åt trygghet och studiero i 

klassrummet i skollagen (SFS 2010:800:18-23). Som lärare ska man veta exakt hur man 

ska agera vid omhändertagandet av ett otillåtet föremål. Men det tycks vara egalt om man 

har lust, inspiration eller förmåga att agera interkulturellt i all sin undervisning. 

 

Frågeställning 4 

Hur tolkar och följer skolledningen de direktiv, kring föräldrasamverkan i allmänhet och 

på språkintroduktionen i synnerhet, som finns i skollag, läroplan och verksamhetsplan?  

 

Fria gymnasiet  

Rektorn (RF) 

Rektorn har jobbat både som lärare och rektor på grundskolan tidigare och menar att man 

”kör slut på” föräldrarna på samverkan under grundskoleåren (bil.4:16:RF29). Föräldrarna 

tycker att ungdomarna kan klara sig själva när de börjar på gymnasiet. Det som allmänt 

framkom är att föräldrasamverkan inte har varit, är inte och antagligen kommer inte heller 

att bli en prioriterad fråga, utöver det som krävs i styrdokumenten (bil-4:17:RF31). Något 

behov av kompetensutveckling kring föräldrasamverkan finns inte då man är nystartad och 

personalen erfaren. Rektorn kunde dock tänka sig att inrätta ett föräldraråd som kunde 

samlas inför alla större beslut som påverkar hela skolans verksamhet (bil.4:11-17:RF5, 27, 

29, 31). Begreppen monokulturell, mångkulturell och interkulturell har rektorn kommit i 

kontakt med på en kurs för några år sedan. När jag bad informanten kryssa för på min 

medhavda tabell som underlag för diskussion av begreppen fanns ingen tvekan om att skol-

lag och läroplan är monokulturella dokument, likaså den egna lokala arbetsplanen som 

dock kunde vara interkulturell om man tog med likabehandlingsplanen. Skolan ser rektorn 

som mono-, mång- och interkulturell på en gång genom att elevsammansättning är mång-

kulturell, medan en del handlar monokulturellt alternativt interkulturellt. Rektorn berättar 

om elevgrupperingar som är tydligt etniskt skilda men som inte har någonting emot att dela 

skola samtidigt även om de inte umgås sinsemellan ”av tradition”, vilket enligt rektorn är 

helt naturligt (bil.4:13:RF19). Ledning, huvudmannen, ser rektorn som mångkulturell, lik-

som arbetskamraterna/personalen. Rektorn säger sig själv vara mångkulturell men ändå 

ganska monokulturell som person eftersom hen inte har några vänner med invandrarbak-
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grund. ”Lite trist, lite fattigt”. (bil. 4:13-14:RF20; se bil.5:38-39 för tabellen) Slutligen 

tyckte rektorn att det var något nedslående att bli varse över hur lite det fanns att säga kring 

mina frågor (bil.4:16:RF20). Vid vårt telefonsamtal efterlyste rektorn tips på hur man kan 

göra annorlunda (bil.4:17:RF tilläggsfrågor).  

 

Biträdande rektor (BF) 

När jag bad om verksamhetsplan och lokal arbetsplan hänvisade Fria gymnasiets biträdan-

de rektor till rektorn. I allt väsentligt meddelade biträdande rektorn det samma som rek-

torn, alltså, man har de lagstadgade mötena och inga andra.  Även hen hänvisade till lagle-

daren och dennes skicklighet (bil.4:6-10:BF14, 35, 36). Informanten hade inte tidigare 

kommit i kontakt med begreppen monokulturell, mångkulturell och interkulturell och ver-

kade inte heller intresserad då annan personal skulle handha dessa frågor (bil.4:7:BF21). 

Vid frågan om kompetensutveckling var det personalen som gällde, och personalen hade 

inte nämnt ett behov (bil.4:8:BF27, 28). Det som framkom var att biträdande rektor inte 

har tidigare erfarenhet av språkintroduktionen (bil.4:10:BF35). Informanten talade om att 

det är svårt att veta vilka svårigheter som finns eftersom de är nystartade (bil.4:5:BF7) och 

att de ”famlar [sig] fram” (bil.4:9:BF34).  

 

Kommunala gymnasiet  

Rektorn (RK) 

Rektor berättar att de gör exakt det som står i skollag och läroplan. Ett föräldramöte 

hålls på hösten i början av terminen. Två utvecklingssamtal ges, ett på hösten och ett på 

våren. Föräldrastyrelser har testats för många år sedan men eftersom föräldrarna uteblev 

avslutades försöket. Inga nya försök har gjorts och kommer, av allt att döma inte att göras 

den närmaste framtiden (bil.4:37:RK30-32). Det framgick tydligt under samtalet att föräld-

rarna inte är synliga aktörer i skolan. Det är enklast att kommunicera med föräldrarna när 

man har tolk med, vilket man har vid föräldramötet och utvecklingssamtalen. Rektorn ar-

betar med kompetensutveckling på olika plan. Dels har samtliga lärare i lärarlaget för 

språkintroduktionen fått kompetensutveckling inom svenska som andraspråk via lärarlyftet 

(bil.4:35-37:RK20, 28),dels arbetar lärarna i rektorns enhet med boken Pedagogiskt be-

dömning (Lindström et al, 2011), där det finns ett kapitel av Lena Strömqvist om hur man 

bedömer andraspråkselevers arbeten. Vid funderingar kring monokulturell, mångkulturell 
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och interkulturell placerade rektorn kryss längst till vänster under interkulturell för både 

skollag och läroplan och menade att bägge strävar till att vara interkulturella. Däremot är 

skolplanen och den lokala arbetsplanen helt klart monokulturella, likaså skolan och led-

ningen. Lärarlaget, som här räknas som arbetskamraterna, placerades bestämt mitt i det 

interkulturella. Själv är rektorn försiktigt förkryssad längst till vänster inom fältet interkul-

turell. 

 

Analys 

Fria gymnasiets lednings tolkning av skollag och läroplan kan utifrån ovanstående sägas 

vara bokstavlig. Man gör varken mer eller mindre än det som står skrivet. Ingen av dem 

hade heller tänkt sig göra mer i detta avseende. Utan tillgång till skolans lokala arbetsplan 

kan man varken se vilka områden som är prioriterade eller på vilket sätt skolan arbetar. 

Skolans broschyrer visar ett stort engagemang i vissa frågor som har med skolans profil att 

göra. Skulle skolans ledning förstå att det finns handlingssätt att tillgå som skulle kunna 

förändra och förbättra situationen för elever i skolan är det min bedömning att de skulle ta 

detta till sig och göra något kreativt med det. Denna slutsats drar jag av att rektorn efterlys-

te tips om hur man skulle gå tillväga för att få en förändring till stånd (bil.4:17:RF tilläggs-

frågor). Det är trots allt en fristående skola med ett intresse av att kunna profilera sig tyd-

ligt. Man vill göra sitt bästa för eleverna för att kunna behålla dem i skolan. När skollag 

och läroplan inte visar ett större intresse för föräldrarnas medverkan än de gör kan man inte 

heller vänta sig att skolledarna ska göra det per automatik. Fanns det ett direktiv i skolla-

gen om att skolan ska göras interkulturell skulle nog denna ledning göra sitt yttersta för att 

uppfylla kravet, just för att hålla sig väl framme i konkurrensen med andra skolor (Alfakir, 

2010). Samtidigt kan en del frågor resas kring att man startar en verksamhet där bara prak-

tikern har kunskap om vad verksamheten går ut på. Den som har det delegerade ansvaret 

saknar tillräcklig kompetens och saknar därmed väsentlig information som skulle underlät-

ta i tjänsteutövningen. Det saknas inte information om svårigheterna inom området språk-

introduktion. Det finns ett överflöd av sådan information. Kompetensutveckling för rekto-

rerna som förutom svårigheter också informerar om alla möjligheter som finns, skulle kan-

ske vara på sin plats. Då skulle bägge ha bättre redskap att göra en mer kreativ tolkning av 

styrdokumenten och slippa återuppfinna hjulet och för att kunna sätta sig in i den verklig-

het de bjudit in i skolan genom att ta emot denna elevkategori. Rektorn menar att om nå-
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gonting som borde göras inte gjorts är det för att de ännu inte funnit formerna. Utan att 

man själv vet någonting om interkulturellt ledarskap tror jag att det blir svårt att finna for-

mer som fungerar smidigt för alla (Lahdenperä, 2008). 

 Kommunala gymnasiet rektor har också en bokstavlig tolkning av skollag och läroplan. 

Samtidigt visade denna rektor prov på en annan medvetenhet om de problemen som finns i 

språkintroduktionen. Det märks att informanten jobbar närmare lärarnas verklighet än Fria 

gymnasiets rektorer gör. Denna rektor som tar upp sin oro för hur språkintroduktionens 

elever ska klara sig i rimligt tid genom skolsystemet varför hen arbetar för att kommunpo-

litikerna ska förlänga åldern för inträde till gymnasiet från nuvarande 20 års ålder (bil.4: 

35:RK17). Tillsammans med annat som rektorn sade, gav detta ett intryck av att det finns 

en större medvetenhet kring frågor som rör interkulturalitet, även om man inte tänkt till 

ännu kring just en fördjupad föräldrasamverkan.  

Det finns också en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. Fria gymnasiets rektor näm-

ner en oangenäm sådan. Den kommunala skolan har haft stora sparbeting under flera år. 

Att i det läget lansera nymodigheter är inte det lättaste utan att ha politikerna med sig. 

Bouakaz projekt (2006, 2009) finansierades med projektpengar, inte av skolan själv. 

Till rektorernas försvar måste sägas att de gör så gott de kan med de resurser de har till 

hands. När det ständigt finns tusen saker att göra finns inte utrymme för de större, övergri-

pande frågorna. När dessutom ledning inte ges uppifrån att interkulturalitet i form av en 

utvidgad föräldrasamverkan är en prioriterad fråga på nationell nivå, väljer man hellre att 

satsa på annat som faktiskt står i läroplanen eller som man själv tycker är viktigare  

 

Frågeställning 5 

Hur sköts föräldrasamverkan på språkintroduktionen i praktiken på de undersökta skolor-

na? 

 

Fria gymnasiet 

Rektorn (RF) 

Rektorn på Fria gymnasiet påpekar att det finns tre biträdande rektorer som ligger som en 

buffert mellan sig och den praktiska verksamheten (bil.4:16:RF31). Dessa följer skollag 

och läroplan såsom beskrivits ovan. Rektorn har helt enkelt mycket liten kontakt med den-
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na verksamhet. Det är skolans första år med språkintroduktionen och ett föräldramöte med 

allmän information har hållits. Rektorn förutsätter att lagledaren ansvarar för och ordnar 

detta på bästa sätt. Informanten har stor tilltro till lagledarens gedigna bakgrund som lärare 

i svenska som andraspråk och till dennes förmåga att ta hand om det som behöver göras. 

Viljan saknas inte utan det är mer ett logistiskt problem. (bil.4:17:RF tilläggsfrågor). Det är 

mycket arbete med kallelser, tolkar och allt som ska fungera inför möten. Den ekonomiska 

aspekten är inte heller helt positiv. Det blir ofta dyrare än väntat, till exempel när personer 

inte kommer på avtalade möten då man beställt tolk. Rektorn menade också vid ett tillfälle, 

med eftertryck, att skolan inte är mångkulturell på det viset som vissa förortsskolor är 

(bil.4:15:RF25). 

 

Biträdande rektor (BF) 

Rent allmänt, gällande det praktiska berättade biträdande rektorn att man tidigare fortsatt 

bjuda in föräldrar till ungdomar över 18 år, men att man nu slutat göra så. Eleverna tillfrå-

gas för att de ska ha möjlighet att ha föräldrarna med sig, vilket de ofta vill. Beträffande 

språkintroduktionen har lagledaren specialrekryterats för sin gedigna kompetens. Självklart 

används tolk vid alla möten där föräldrar är med. Det biträdande rektorn gärna berättade 

om med engagemang var de ensamkommande barnen som är fler än hälften av elevgrup-

pen. Dessa ungdomar, mest pojkar från Afghanistan, har inte några föräldrar här utan de 

har goda män som vårdnadshavare och kontaktpersoner på sina boenden varför biträdande 

rektorn hellre skulle vilja tala om vårdnadshavarsamverkan (bil.4:4BF3). Biträdande rektor 

pratade också om modersmålsundervisning och de problem som finns kring detta. 

 

Språkintroduktionens lagledare (LF) 

Generellt menar Fria gymnasiets lagledare att på gymnasiet är eleverna snart vuxna, eller 

vuxna. Föräldrarna börjar släppa taget och eleven förväntas klara sig själv. Med bara 

knappt ett år på denna skola ville lagledaren också referera ibland till sitt tidigare arbete i 

en mycket större skola som har många elever med invandrarbakgrund i ett större upptag-

ningsområde (bil.4:18:LF4). Där hade lagledaren arbetat i många år, både på IV-

programmet och på IVIK, och kunde berätta att det normala är att kommunen ansvarar för 

information till de nyanlända som får träffa polis, socialtjänst, försäkringskassa, m.fl. Det 

finns ingen dock som har ett uttalat ansvar att utbilda föräldrarna om skolan. Med invand-

rarnas olika bakgrund och behov är det svårt att lägga ansvaret på någon speciell, menar 
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lagledaren. I den andra skolan gav man delar av informationen på föräldramöten då tolkar 

på alla språk inbokades. Då förklarades skillnaden mellan grundskola och gymnasiet och 

var någonstans språkintroduktionen låg i det systemet. Information gavs också om fortsätt-

ningen efter introduktionsprogrammen. Samma information gavs åter på utvecklingssamta-

len. Men det krävs en invänjningsperiod innan man förstår på riktigt vad det handlar om. 

Att översätta ord som ”eget ansvar” och ”måluppfyllelse” är lätt, men att förstå det i sam-

manhanget skola är något annat.  Informanten skriver: ”Jag hoppas och tror att skolor som 

har en stor del av sina elever från andra länder jobbar mer koncentrerat med detta. Jag har 

alltid jobbat på skolor där ”invandrargruppen” varit lågt prioriterat och i minoritet. […] Jag 

tror att många skolor fortfarande ser sig som svenska, även om verkligheten är annorlunda 

och då ser man inte att det finns behov av sådan föräldrakunskap” (bil.4:26-27:LF tilläggs-

frågor). 

Varken på denna skola eller på lagledarens tidigare skola fanns det någon särskild poli-

cy för föräldrasamverkan. På språkintroduktionen allmänt följer man styrdokumentens 

rekommendationer. När en nyanländ elev kommer har man ett möte med elev och föräld-

rar. Då går man igenom de försäkringar som finns på skolan, programmet, ämnen, ord-

ningsregler och vad man förväntas hjälpa till med hemma. Utöver utvecklingssamtalen och 

föräldramötet har man täta kontakter med hemmet gällande frånvaron. Lagledaren tar kon-

takt dagligen i vissa fall genom att både ringa och skicka mejl med hjälp av Google Trans-

late
4
 för att i möjligaste mån få fram sitt budskap. Denna aktivitet uppskattas mycket av 

vårdnadshavarna på Fria gymnasiet som inte har varit vana vid att bli informerade om sina 

barns frånvaro tidigare. Eleverna som sökt sig dit har börjat sin bana med språkintroduk-

tionen på andra skolor men inte lyckats nå fram till behörighet. Lagledaren talar också om 

de ensamkommande barnen och om kontakterna med deras goda män. En god man kan bo 

10 mil bort och ha ansvar för 15 ungdomar. Eftersom ungdomen bor mycket närmare sko-

lan i ett boende hänvisar den goda mannen till kontaktpersonen där som, i sin tur, arbetar 

kanske bara tre förmiddagar i veckan. Kommunikation är inte alltid enkel. Föräldramöten 

på språkintroduktionen organiseras som vanliga informationsmöten med sedvanlig fråge-

stund på slutet. Där har det kunnat vara en del aktivitet, men många föräldrar deltar inte 

aktivt.  ”Det blir ingen dialog”, menar lagledaren vilket har med föräldrarnas kultur att 

göra: de har en annan respekt för lärare och inser inte att de får prata och fråga. Därför har 

informanten heller aldrig upplevt några incidenter med föräldrar. Svenska föräldrar är 

                                                 
4
 http://translate.google.com 
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mycket mera kritiska till lärare och anser sig veta hur man ska göra (bil.4:18:LF6). Ytterli-

gare ett hinder utgörs av språket varför det krävs tolk på alla möten. Av rent praktiska skäl 

har man ännu inte haft vare sig föräldramöte eller mentorssamtal på denna skola 

(bil.4:25:LF37).  

Flera av ungdomarna på Fria gymnasiets språkintroduktion har koncentrationssvårighe-

ter. Kontakten med föräldrarna kring detta är problematiskt då vissa inte tycks bryr sig, 

eller har inte tid att bry sig. Åter andra vägrar låta sitt barn undersökas eftersom det för-

knippas med psykisk ohälsa. Föräldrar frågar sällan om hur de kan hjälpa ungdomen, vilket 

gäller över lag (bil.4:19:LF6). Föräldrarna intar också en passiv roll vid elevernas yrkesval 

då de saknar omvärldskunskap och de vet inte vilka svårigheter deras barn har, vilket resul-

terar i ganska orealistiska krav på ungdomarna. Skolverkets mycket vaga rekommendatio-

ner om när man ska sluta på språkintroduktionen kan också skapa problem i kommunika-

tionen med föräldrarna (bil.4:21:LF12, 13).  

Tanken på handledning och fortbildning för att förbättra föräldrasamverkan är lagleda-

ren positiv till (bil.4:25:LF43). Om utveckling av verksamheten skriver lagledaren:  

”Jag har inget enkelt svar på frågan. Som jag sa så är invandrargrupperna som jag möter 

mycket heterogena: Ensamkommande utan föräldrar, föräldrar som gift sig med en 

svensk, föräldrar med god utbildning, föräldrar utan utbildning, fattiga, rika, de som ser 

Sverige som en framtid och de som ser Sverige som en övergångsperiod. Engagerade 

föräldrar och oengagerad pga. långa hårda jobb. Och inte minst ungdomar/barn som vill 

eller inte vill vara i Sverige. Jag vet inte vilken kurs eller insats som skulle behövas för 

att träffa rätt bland alla dessa. Man måste nog jobba på många håll och ur olika vinklar. 

Att erbjuda föräldrar en kurs i ”svensk skolkunskap”, precis som man får träffa försäk-

ringskassa och polis är ett steg. Goda mentorer och tolkar som kan förtydliga vid per-

sonliga möten är en annan. Att lärarna har tålamod och om och om igen förklarar för 

eleverna hur vi ser på skola och undervisning här i Sverige är nog det som ger effekt i 

vardagen.”  

Inför tabellen om monokulturell, mångkulturell eller interkulturell var lagledaren osäker på 

skollagen och satte ett frågetecken utanför tabellraden. Läroplanen ser informanten som 

monokulturell med en ambition mot det mångkulturella. Vid både verksamhetsplan och 

lokal arbetsplan sade lagledaren: ”Finns inte” (bil.4:24:LF32). Skolan som helhet ser in-

formanten som mångkulturell, medan den egna gruppen representerar det interkulturella. 

Ledningen ses som mångkulturell men det finns en önskan om att den vore interkulturell. 
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Arbetskamraterna placeras över hela skalan från mono- till interkulturell. Själv är lagleda-

ren mångkulturell. Denna bedömning ges eftersom informanten lämnar det interkulturella 

på jobbet vid hemgången. Några bekanta, tidigare elever, som har invandrarbakgrund räk-

nar inte lagledaren som tillräckligt för att kalla sig själv interkulturell. 

 

Kommunala gymnasiet 

Rektorn (RK) 

Rektorn möter föräldrar ibland i samband med upprättande av åtgärdsprogram. Annars är 

det lärarlaget och ibland studie- och yrkesvägledaren som sköter träffar och har kontakt 

med föräldrar. Rektorn beklagar att skolans övriga ledning och personal, dvs. de som inte 

är inblandade i språkintroduktionen, inte är mera medvetna om de behoven som finns för 

eleverna med invandrarbakgrund(bil.4:34:RK16). Informantens egen satsning på detta har 

nämnts ovan (s. 42). Rektorn menar att det finns ett allmänt ointresse i frågor som rör den 

aktuella elevgruppen.  

 

Studie- och yrkesvägledare (SYV-K) 

Med anledning av att rektorn sade i intervjun att deras studie- och yrkesvägledare (SYV) 

sköter föräldrakontakter och ger information om hur skolan fungerar tog jag kontakt med 

SYV för att höra hur man jobbar med detta. Här följer ett sammandrag av telefonsamtalet: 

I språkintroduktionen finns det få föräldrar eftersom ca 70 % (40 st) av eleverna är en-

samkommande flyktingbarn. Den vanliga rutinen är att informanten träffar eventuella 

föräldrar vid inskrivning, vid utvecklingssamtal om det behövs och vid upprättande av 

åtgärdsprogram, vilket inte händer så ofta. SYV har annars ingen kontakt med föräld-

rarna och ger heller ingen information om hur skolan fungerar annat än eventuellt på 

föräldramöten då tolk finns. Den som har den mesta kontakten är mentorn. Mentorerna 

är lärarna i arbetslaget. Föräldramötena är rena informationsmöten med en frågestund 

mot slutet. Detta är informantens första år med denna grupp. SYV har mera kontakt 

med de ensamkommande flyktingbarnens goda män. Där kan det se väldigt olika ut, då 

vissa visar mera intresse än andra. De som är svenska och de som har goda språkkun-

skaper och har varit länge i Sverige tar ofta kontakt själva. De som kan mindre svenska 

tar också mindre kontakt. De kan dock ha en mycket god relation till den unga som de 
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ansvarar för, men det blir istället kontaktpersonerna på boendena som tar kontakt angå-

ende sina och elevernas frågor.  

 

Språkintroduktionens lagledare (LK) 

Lagledaren berättar att föräldrasamverkan knappast förkommer på deras enhet, dels bero-

ende på elevernas ålder, dels beroende på tillgång till föräldrar. Av de biologiska föräldrar-

na är det bara vissa som kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal eftersom det inte 

finns någon tradition hos familjerna att delta i skolan. Man lämnar över till läraren (bil.4: 

28: LK1). I arbetslaget har man funderat en del kring föräldrasamverkan men inget samar-

bete har utvecklats. Några enstaka försök har gjorts att aktivera föräldrar genom att man 

har gett uppgifter som kräver föräldrarnas medverkan. (bil.4:28: LK1). Då fler än hälften 

av eleverna är ensamkommande finns det inga föräldrar utan det finns vårdnadshavare eller 

goda män och kontaktpersoner på ungdomarnas boenden. Engagemanget hos dessa perso-

ner varierar mycket. Vissa verkar engagerade och vissa kontaktpersoner följer med på ut-

vecklingssamtal. De goda männen har det juridiska ansvaret för eleven men de bor inte 

alltid i närheten och de jobbar mest med uppehållstillståndet för ungdomen. Kärleksin-

vandring, där man kan till exempel ha en Thailändsk mor och svensk pappa, gör att intres-

set och förmågan att delta i föräldramöten och utvecklingssamtal skiljer sig ganska mycket 

i dessa fall. Den mesta kontakt arbetslaget har är vid frånvarorapportering, då en liten 

grupp elever är borta mycket. Kontaktpersonerna på boendena pratar man med nästan dag-

ligen eftersom det är ofta någon som behöver sjukanmälas. Vissa kontaktpersoner engage-

rar sig i ungdomarna och frågar dem om skolan och hur det går för dem. Om det fram-

kommer något som ungdomen undrar över eller är missnöjd med ringer kontaktpersonen 

till läraren och berättar. De försöker påverka och ta initiativ (bil.4:28-30:LK2, 4). 

Lärarlaget har ingen policy kring föräldrasamverkan utan följer det som står i styrdo-

kumenten. De är dock noga med att bjuda in både goda män och kontaktpersoner till de 

aktuella mötena där tolk också finns.”Det här är ett utvecklingsområde hos oss. Kompe-

tensutveckling skulle behövas för att vi ska veta mer, men verkligheten hindrar. Nu är det 

andra praktiska problem”, säger lagledaren. De flesta i arbetslaget har relativt nyligen gått 

på olika nivåer av utbildning i svenska som andraspråk varför lagledaren känner igen ter-

merna monokulturell, mångkulturell och interkulturell (bil.4:30:LK7). Det är dock ingen-

ting som de pratar om till vardags i lärarlaget. ”Vi skulle behöva flera diskussioner, peda-

gogiska diskussioner för att kunna komma på djupet – men vi har inte kommit så långt” 

menar lagledaren som önskade att även de gästande lärarna skulle få kompetensutveckling 
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inom området svenska som andraspråk för att bättre kunna förstå hur de ska jobba ämnes- 

och språkutvecklande. På utvecklingssamtal i detta lärarlag använder man sig alltid av Eu-

roparådets nivåskala för att lättare kunna beskriva elevens utveckling och nivå 

(bil.4:31:LK21) I tabellen kryssar lagledaren för skollagen och läroplanen i den högre de-

len av mångkulturell och menar att det finns en strävan åt det interkulturella men att man 

inte riktigt når fram. Men lagledaren upplever sig som inte tillräckligt insatt i texterna. 

Skolplanen och den lokala arbetsplanen strävar åt det monokulturella vilket illustreras med 

tydliga pilar (bil.5:38-39). Skolan kryssas för på gränsen mellan monokulturell och mång-

kulturell med pilar som visar en stävan åt bägge hållen. Ledningen består av en verksam-

hetschef som placerades ungefär som skolan, medan rektorn placeras i gränsen mellan 

mång- och interkulturell med pilar åt bägge håll.  

 

Analys  

 

Fria gymnasiet 

Rektorerna har inte så stor del i det praktiska arbetet. Rektorn på Fria gymnasiet hänvisar 

till biträdande rektorn som inte har så stor kompetens på detta område och litar till att job-

bet görs av ansvarig lagledare. Utan att vara insatt i de särskilda behov som elever på 

språkintroduktionen har, har man abdikerat från sitt ledarskap i den frågan (Lahdenperä, 

2008). Med tanke på att rektorn har ett stort mått av självbestämmande är detta än mer all-

varligt. Oavsett om det är få elever eller många elever som har invandrarbakgrund behöver 

skolan utveckla system som gör att det är möjligt för varje elev att dra nytta av sin bak-

grund och sitt språk (Lahdenperä, 2008; Runfors, 2003 ). Detta kräver ledning och plane-

ring på hela skolan. Samtliga lärare bör vara insatta i ett ämnes- och språkintegrerande 

arbetssätt vilket även innebär att man, för att använder de resurser som finns, har någon 

form av kontakt med föräldrarna.  

Ansvaret för föräldrasamverkan på Fria gymnasiet ligger alltså hos lagledaren. Det in-

nebär att skolledarna, genom att lämna över ansvaret, inte heller vet vad som kan behövas.  

För första gången upplever lagledaren ett behov av handledning bland annat för att elev-

gruppen har många svårigheter som man inte alltid har möjlighet att göra något åt när de är 

så få kollegor. De kan inte ge varandra den stimulans och stöd som finns i en större arbets-

grupp. Skolledningen verkar inte märka att arbetet är problematiskt. Med alla de fördomar 

som kretsar kring elever med invandrarbakgrund (Bouakaz, 2009) finns det risk att biträ-
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dande rektorn, i sin brist på tidigare erfarenhet av denna elevkategori, tror att alla sådana 

elever är lika problematiska som denna lilla grupp, vilket inte stämmer. Risken är vidare att 

eftersom lagledaren anses ha stor kompetens och har jobbat med många fler elever förut, 

kan man nu tycka att med en sådan liten grupp behövs inget extra stöd till personalen i 

form av kompetensutveckling (bil. 4:8:27, 28). I detta läge blir arbetet mycket ensamt, fru-

strerande och otillfredsställande för läraren som måste i så fall förklara att kompetensen 

inte räcker till.  

Lagledaren sade en del som rörde föräldrarnas attityder till skolan och som i sin tur up-

penbarligen påverkar hens perception av vad som är möjligt att göra i samverkan med 

språkintroduktionsföräldrar (Bouakaz, 2009). Att rektorn med eftertryck tar avstånd från 

att identifieras med vissa förortsskolor visar på hur undansatt denna elevgrupp är. Det är en 

ekonomisk verklighet för rektorn; att associeras med en så kallad ”mångkulturell skola” 

kan ha negativa konsekvenser vad gäller antal sökande
5
. Här gör sig Municios nationella 

självförståelse gällande. Genom att frånsäga beröring med det mångkulturella har man 

ställt sig i gruppen ”vi” och tagit avstånd från ”dem”. 

 

Kommunala gymnasiet 

Rektorn på det Kommunala gymnasiet deltar i en del möten och är relativt väl insatt i ar-

betslagets rutiner. Aktivitets- och ambitionsnivån är här högre än på Fria gymnasiet. Rek-

torn vill gärna prata om sådant som kan uppfattas som interkulturellt som till exempel ar-

betet med boken Pedagogisk bedömning and att hen försöker få politikerna att höja ålders-

gränsen för inträde till gymnasiet för elevgruppen. Rektorn har också låtit samtliga lärare i 

lärarlaget utbilda sig i svenska som andraspråk i minst via lärarlyftet i minst två terminer.  

Av förståeliga skäl är det lärarna som tar mest utrymme i denna fråga om vad som fak-

tiskt görs med föräldrasamverkan. Det ligger alltså på lärarna att utveckla sin verksamhet. 

Lärarlaget här har en medvetenhet om det som skulle kunna göras men resurser i form av 

tid saknas. En lärare har försökt att likt Max Strandberg (2001) ge uppgifter som kräver 

föräldrarnas delaktighet. Antagligen avbröts försöket i brist på stöd från ledning och kolle-

gor. Trots lärarlyftssatsning upplever lagledaren att det behövs vidare utveckling för att 

kunna nå föräldrarna. Det märks att det blir som Runfors (2003) menar: att anställda till 

stor del tvingas att hantera situationer på basis av tidigare erfarenheter. 

                                                 
5
 http://www.dn.se/debatt/skolvalet-anvands-for-att-undvika-underprivilegierade (2012-05-20) 

 

http://www.dn.se/debatt/skolvalet-anvands-for-att-undvika-underprivilegierade
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Båda skolorna 

På såväl Fria gymnasiet som på Kommunala gymnasiet är Språkintroduktionen relativt 

centralt placerade i skolan. Detta till trots är elevgrupp särskild ifrån resten av skolan. De 

är inte inkluderade. På Kommunala gymnasiet finns ett pingisbord centralt placerat som 

ibland fungerar som en mötesplats över gränserna. Detta är det som Haug kallar för  

segregerande integrering. Man lär eleverna, ”de normala”, att det är normalt att sortera bort 

”de annorlunda”. För ungdomar och föräldrar blir skolan på så vis en anledning till den 

stress som kan förknippas med utanförskap. 

Cummins menar att personer som sysslar med utbildning har möjlighet att själva defini-

era sina identiteter i interaktion med elever och deras föräldrar. De har frihet att utvecklar 

relationer till föräldrar med utländskt bakgrund och att undervisa i ett kritiskt tänkande. På 

det viset kan man visa vägen för samarbete och därmed öka möjligheterna för ungdomarna 

att tillägna sig självbestämmande och avstå ifrån att låta sig förpassas till utkanterna av 

samhället. 

Educators have the power to define their own identities in interaction with students and com-

munities. Specifically, educators can become advocates for the promotion of students’ linguis-

tic talents, they can pursue partnerships with culturally diverse parents and communities to 

bridge the gap between home and school cultures, and they can implement pedagogical ap-

proaches that develop forms of critical literacy that enable students to resist devaluation and 

“take control of their own lives”, as Alex McLeod (1986) has expressed it. (Cummins, 

1997:97, min kursivering) 

 

Ett exempel på detta är att medan lagledaren på Fria gymnasiet säger sig fundera på att 

förkovra sig i Europarådets bedömningsmaterial, så är detta någonting som Kommunala 

gymnasiets lärare har jobbat med i flera år och använder som ett redskap i sitt möte med 

föräldrarna. Att rektorn på denna skola har låtit samtliga lärare i laget fortbilda sig i svens-

ka som andraspråk och arbetar med samtliga sina lärare med bedömning även av andra-

språkselever är ytterligare två faktorer som bör nämnas här. Liksom att en lärare har för-

sökt att nå föräldrar via arbetsuppgifter till eleverna och att lärarna under svensktimmarna 

arbetar medvetet med att tillhandahålla de olika ämnesgenrerna som eleverna behöver för 

att kunna ta emot SO- och NO-ämnena bättre. Tendenserna på denna skola går mot inter-

kulturalitet trots trögheten i systemet. Hindren för interkulturalitet finns således inte inom 

arbetsgruppen utan inom strukturerna som omger den.  

Fria gymnasiet framstår i jämförelse som relativt monokulturell. Lagledaren får agera i 

mångt och mycket själv med dessa frågor eftersom ledningen delegerat bort ansvaret. Detta 
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ledarskap skulle rektorn kunna återta genom att till exempel låta lärarlaget för språkintro-

duktionen gå kurser i Europarådets språkportfolio och bedömningssystem. Den övriga per-

sonalen skulle kunna få prioritera att gå kurser eller ha bokcirklar som ger en viss kompe-

tens i ämnes- och språkintegrering. Detta behöver göras relativt snabbt då det är mycket 

möjligt att en del av elevernas koncentrationssvårigheter kan ha att göra med mötet med 

monokulturaliteten (Kamali, 1999; Cummins, 1996; Bouakaz, 2006). rektorns planer på ett 

föräldraråd, däremot, löper risken som de Carvalho (2001) varnar för, att det blir en segre-

gerande åtgärd då kanske enbart svenska, välutbildade föräldrar engagerar sig. Några ord 

till rektorn från Miramontes (1997): 

 Integration efforts in the United States have shown that students do not come to know and ap-

preciate each others’ differences simply because they are brought together physically in one 

place. To bring about a change of attitude and greater cross-cultural appreciation and respect 

takes conscious planning. Activities that are organized specifically to support cross-group in-

teractions, that prepare students to work through at collaborative process, and that are moni-

tored and assessed by school teachers and staff can help to develop such understanding.  (Mi-

ramontes, 1997:123) 

 

Om vi ska få ett samhälle där vi kan samarbete med varandra behöver vi alltså tränas till 

det genom välplanerad interaktion i skolan. Att bara låta ungdomar från olika bakgrunder 

samlas på samma plats är inte det samma som inkludering och främjar nödvändigtvis inte 

att de lär känna varandra. 
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Avslutning 

 

Sammanfattning 

Resultatet för den här undersökningen som har för avsikt att ta reda på vad som görs på en 

helt vanlig skola som har Språkintroduktion i fråga om föräldrasamverkan kan sägas vara 

negativ. Det vill säga att det finns ingen större medvetenhet, förutom eventuellt i det större 

lärarlaget på den kommunala skolan, om att föräldrasamverkan är en aktivitet som skulle 

kunna utvecklas för att främja elevernas utveckling. Att det inte har skett en utveckling på 

det här området kan sägas bero på ett abdikerat ledarskap på samtliga nivåer i utbildnings-

systemet och på brist på utbildning.  

 

Diskussion 

Det sägs att det man söker, det finner man. Även om man ställer öppna frågor har man med 

sig en uppsättning idéer som man kanske får bekräftade. I början av detta arbete skrev jag 

om trögheten i samhället och i synnerhet i skolan med stöd av Annick Sjögren (2001). Det 

jag fann var att denna tröghet finns i allra högsta grad. Ett intryck som finns kvar är hur de 

som är inblandade i verksamheter som har med minoritetsgrupper att göra fungerar i ett 

vakuum där man satsar mycket tid och energi utan att det ger bestående resultat. Det fanns 

också en förväntan hos mig att föräldrasamverkan inte skulle beröras särskilt mycket i 

styrdokumenten. Att det visade sig beröras så lite som det görs blev ändå en överraskning. 

De resultaten gjorde att jag hade låga förväntningar på vad skolorna skulle kunna tänkas 

göra. Dessa låga förväntningar infriades i den skolan där jag först hade förväntat mig mera 

progressivitet och interkulturalitet. Motsatsen skedde i den andra skolan. Jag hade förvän-

tat mig att en äldre, kommunal skola skulle lyda under tröghetslagen och inte har gjort sär-

skilt mycket, men detta antagande kom på skam då det visade sig att de jobbar medvetet 

för att uppnå interkulturalitet. Den fristående skolan, som bara nyligen startat sitt program 

har inte hunnit finna formerna för verksamheten och i går på gamla beprövade lösningar.  

Någonting som jag inte hade räknat med att finna var det stora antalet ensamkommande 

barn och alla de utmaningar som finns i anslutning till detta. Dessa ungdomar har inte sina 
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föräldrar här och ibland kan det vara så att de inte heller har en god man som kan deras 

språk eller svenska. Argumenten för att involvera deras familj i skolan fungerar inte här 

utan till denna utmaning krävs andra lösningar. Det viktigaste är att man finner vägar att 

stödja dem att upprätthålla kontakten med sitt språk och sin kultur. Ytterligare ett förhål-

lande som jag inte hade räknat med och som har fått större aktualitet den senaste tiden är 

att flera av de åtgärder som skolor skulle kunna och bör ta till sig kan de inte visa ett in-

tresse för eftersom de då riskerar att skrämmer bort etniskt svenska föräldrar 
6
.  

Leòns artikel där han visar hur föräldrar är en markör för annorlundahet (2001:20-21) in-

nebär ju att detta sätter en stadig kil mellan ungdomarna och föräldrarna. Det blir svårt för 

dem att höra till bägge världar, skolan och hemmet, när hemmet diskvalificeras av skolan 

och övriga samhället. Detta måste beaktas och bearbetas på det sättet som forskarna talar 

om. När lärarna öppnar sig för föräldrarna, lär sig om deras kultur och anstränger sig att 

lära sig några enstaka fraser på deras språk kan man vända trenden i skolan. Miramontes 

skriver: “Respect is a two-way street and must reflect acceptance and understanding by 

both the majority and the minority groups. What we say as teachers is much less important 

than what we do” (1997:123). Börjar lärarna på skolan finns det stort hopp om att föräld-

rarna kommer att mötas halvvägs. Genom att i all välmening förneka att maktstrukturerna 

finns behåller man sitt tolkningsföreträde i tryggt förvar och slipper undersöka sina egna 

föreställningar om hur världen är beskaffad. Det är i mötet som samförstånd kan uppnås.  

Vad beträffas skolledningen, kan en skolledare kan vara nog så god ledare i skolan, med 

stor aktivitet och höga ambitioner, men om man lämnar ansvaret för icke etniskt svenska 

elever helt på lärarna i svenska som andraspråk har man abdikerat från sitt ledarskap och 

dömt dessa elever till utanförskap och lärarna till en ensam, tröstlös kamp om elevernas väl 

och ve. Dessutom har man forstrat ytterligare årskullar med ungdomar som tror att annor-

lundahet ska sorteras bort och stigmatiseras, att det normala definieras av den egna grup-

pen – att man som grupp har ensamrätt om tolkningsföreträdet. Genom att inkludera och 

möta föräldrarna på olika sätt har man större möjlighet att lära föräldrarna om skolsystemet 

och de förväntningarna som finns. Jag menar att skolan är den myndighet som bäst är läm-

pad att visa föräldrarna vägen i dessa frågor. 

Ursprungligen hade jag hoppats kunna föreslå en policy som skulle kunna fungera idag 

och som skulle öppna upp för vidare diskussion, forskning och förhoppningsvis en tydlig 

                                                 
6
Malmberg, Bo, Andersson, Eva & Östh, Johan: ”Skolvalet används för att undvika underprivilegierade” 

DN-debatt 2012-05-20. Notera kommentarerna. 
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aktivitet inom detta område. Min undersökning har visat att jag var väl naiv i min önskan. 

Det finns redan mängder av goda förslag och mycket erfarenhet, även om den tycks vara i 

koncentrerad form hos några få grupper av forskare och lärare. Spridningen av idéerna går 

uppenbarligen mycket långsamt. Upprop för ökad aktivitet inom ett bredare fält har kom-

mit med jämna mellan rum, tydligen utan att sätta särskilt djupa spår utanför de redan in-

vigda grupperna. Lärare i svenska som andraspråk har en ökande medvetenhet men efter-

som kommunikationen mellan dessa lärare och deras kollegor inte tycks fungera särskilt 

väl, går inte informationen och kunskapen vidare. Dessutom tycks inte ledarskapet i skolan 

har något större intresse i ämnet. Flera har pekat på att det är hos ledarskapet i skolan som 

problemet sitter. Utan tydliga ramar ifrån skolledarna kommer ingenting att hända. Det är 

de som fördelar resurserna och bestämmer hur tiden ska användas, vad som ska avhandlas 

på lärarkonferenser.  

Efter att just fullföljt utbildningen till lärare på denna institution kan jag konstatera en 

brist som nog gäller inte bara här utan på samtliga högskolor runt om i landet. Man anser 

att bara genom att läsa om det postmoderna, om paradigmskiftet, så kommer studenterna 

att på något sätt intellektuellt ta till sig det nya och därmed gå ut i skolans värld som spjut-

spetsar för den nya tiden. Avsikten är god men det räcker inte med avsikt. Man blir inte av 

med invanda normbeteenden och diskurser genom att läsa några böcker och delta i några 

diskussioner under en relativt kort tid i livet. Lärarutbildningen borde gå i bräschen för att 

erbjuda möjligheter för studenter (och även högskolans lärare, att döma av Åbergs text) att 

utmana och avtäcka sina invanda, omedvetna mönster gällande hur vi betraktar andra.  

Detta kan ske relativt billigt genom välkomponerade, välledda dramaövningar, som vi fick 

erfara i allt för liten grad tillsammans med dramapedagogen Bi Dahlborg. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

”Ett mångkulturellt samhälle med skolor av interkulturell karaktär innebär en utmaning av 

etablerade tillvägagångssätt och ställer särskilda krav på alla involverade parter. Det finns 

behov av både tvärvetenskapliga och multikulturella studier som belyser frågorna ur en 

mängd olika perspektiv” (Bouakaz, 2009:19). Forskning som belyser möjligheterna att 

utveckla interkulturalitet i helt ”vanliga” skolor skulle kunna vara ett sådant perspektiv. 

Skolan är redan mångkulturell även om inslag av olika etniciteter och kulturer är relativt 

liten. Vad skulle hända till exempel om alla skolor fick ha en interkulturell profil? Flera 
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projekt i stil med Bouakaz projekt fast på helt ”vanliga” skolor skulle också vara bra. Ge-

nom att introducera interkulturalitet i skolor med mestadels barn från majoritetskulturen 

kan man undersöka om ett sådant förhållningssätt också i Sverige gagnar inte bara minori-

tetselever utan även elever från majoritetskulturen. Det borde också kunna gå att visa över 

tid hur elever från majoritetskulturen som undervisats med interkulturalitet som ledstjärna 

har nytta av sina kunskaper, till exempel. Det är i vilket fall knappast rimligt att de skolor 

med mest etnisk mångkulturalitet ska bära hela bördan av internationalisering.  Cummins 

(1996) skriver att skolan är som samhället i miniatyr. Förändras det i skolan möjliggörs en 

förändring i samhället. 

 

Avslutande reflektioner 

Bouakaz frågar: ”Hur ska man på bästa sätt förhindra föreställningar om att det är det 

mångkulturella samhället som är källan till segregation, utanförskap, brott, skolmisslyck-

ande samt våld och vandalism i skolan? Vad kan föräldrarna och skolorna göra tillsam-

mans för att lyfta fram de positiva sidorna med Sveriges nya kosmopolitiska befolkning? ” 

(2009:17). Jag menar att det är många före Bouakaz som redan försökt svara på dessa frå-

gor och att det är på tiden att man nu agerar innan det blir för sent och vi har en permanen-

tad problematik i stil med det som finns i Storbritannien och USA. Det krävs åtgärder både 

uppifrån-ner och nerifrån-upp. Alla, politiker, tjänstemän på institutioner – inklusive lärare, 

privatpersoner såväl infödda svenskar som invandrare behöver syna sina fördomar och sina 

idéer om annorlundahet och om normer i samhället. Det räcker inte att gå ut i en demon-

stration någon gång där man bedyrar att alla är lika. För att detta verkligen ska vara sant 

krävs handling på vardaglig basis där man visar sig villig att möta varandra i en anda av 

respekt. När våra ungdomar ser att de vuxna söker vägar till bättre kommunikation kan de 

lägga fokus på att sköta sin egen utveckling för att kunna delta i deltagande, skapande ge-

menskap.   

 

Som blivande behörig lärare 

Inför min fortsatta lärargärning har jag lärt mig följande av min utbildning och av mitt ar-

bete med denna uppsats: 
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Vi behöver ha dialogiska föräldramöten inte bara för att det finns invandrare som är föräld-

rar, utan till alla föräldrars fromma så att riktiga möten kan ske och för att det finns så 

mycket mera vi som pedagoger kan lära oss om världen genom dem vi möter i vårt arbete. 

 Vi behöver ha ämnes- och språkintegrerande pedagogik i alla klassrum, inte bara för att 

det finns invandrare eller andra som har svårt med språket, utan för att alla barn ska kunna 

utveckla sitt akademiska språk oavsett härkomst, bakgrund, etnicitet, eller eventuellt andra 

hinder. 

Vi behöver ha ett interkulturellt förhållningssätt, inte bara för att det finns invandrare, 

utan för att vi alla – män, kvinnor, barn, funktionshindrade och alla de andra varianter på 

skillnader som vi människor ät duktiga på att märka - ska kunna mötas och frodas tillsam-

mans bortom dessa skillnader. När vi möts någonstans där i mitten märker vi hur lika vi 

egentligen är, hur mycket gemenskap det finns, hur mycket engagemang och intresse som 

finns och att våra olika sätt att uttrycka detta inte är hotfulla eller farliga utan blott och en-

bart ett uttryck för vår individualitet. När vi kan hylla varje individ för den hen är kan 

mycket positivt ske och vi skapar ett utrymme för växande. 

Allt detta är möjligt om vi väljer att se möjligheter istället för hinder och skillnader. 

Som pedagoger har vi tilldelats ett stort ansvar, vilket man kan välja att se som en tyngd, 

eller som en fantastisk möjlighet. Det finns en enorm tillit i skolsystemet till att vi har de 

resurser som krävs för att möta alla situationer i skolan på ett adekvat sätt. Det finns ett 

stort utrymme där vi kan själva arbeta för förändring och utveckling. Vi behöver inte vänta 

på att direktiv kommer uppifrån. Direktivet finns redan i den tillit som finns till vår förmå-

ga (Cummins 1996). Det som vi möjligen behöver göra i denna tid av åtstramningar är att 

motivera varför saker och ting tar tid och hur viktig den tiden är för att kunna säkerställa 

god kvalitet. Inlärning kräver tid och reflektion, inte bara för elever utan också för lärare 

och skolledare. Ska övervägande monokulturella lärare kunna utvecklas till interkulturella 

lärare krävs tid, engagemang, en vilja till förändring, en önskan att mötas över gränser, 

deltagande, uppmuntran och stöd från ledningen. Om krav på dessa förändringar kommer 

uppe på den arbetsbelastning som redan finns på lärarna i en fortsatt klimat där ”teacher-

bashing” är accepterat och där lönerna ligger långt ifrån ansvarsnivån kommer det att förbli 

”business as usual” (Runfors, 2003), förutom där enstaka eldsjälar tänder små värmande 

brasor som släcks när eldsjälen slutar. 
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En vision för en avlägsen (?) framtid 

[T]hese students will succeed academically to the extent that the patterns of interaction in 

school reverse those that prevail in society at large. In other words a genuine commitment 

to helping all students succeed academically requires a willingness on the part of educa-

tors, individually and collectively, to challenge aspects of  the power structure in the wider 

society” (Cummins, 1996:iii, min kursivering).  Politiker, skolledare, lärare och folk i ge-

men landet runt inser att integration inte är en myndighetsfunktion utan en högst personligt 

angelägenhet och ansvar. Värdegrunden ändras: istället för ”kristen tradition och väster-

ländsk humanism” (LGY 11:5), står det ”allmängiltiga universella etiska värden … som 

sanning, rättvisa, godhet, skönhet, kärlek och vänskap … i skapandet av den ”vänliga” 

skolan” (Lahdenperä, 2004:68-69). I skolan samlar rektorn personal, elever och föräldrar 

för att diskutera hur alla bäst kan arbeta för att samtliga, oavsett förutsättningar, härkomst 

eller förmåga, ska kunna vara med på lika villkor. Grupper formas och aktiviteter utarbe-

tas, gemenskap utvecklas till allas fromma och gemensamma växande för man har insett att 

alla lär av varandra genom interaktion, dialog och tid för reflektion. Kan det var detta XX-

kommunen menade med att ”[e]lever och lärare är tillsammans med skolans ledning enga-

gerade i ett ständigt förbättringsarbete – delaktiga i uppföljning, utvärdering och utveckling 

av lärandet”? 
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BILAGA 1: Stydokumentens avsändare och mottagare 

 

Huvudmannen, skolledning och en eventuell skolstyrelse, och  skolans personal (främst 

lärarna) har samtliga styrdokument som sina arbetsredskap. Föräldrar och elever har styr-

dokumenten främst som information, förutom då vissa föräldrar ingår i en styrelse. Elever 

har också ämnesplanerna med betygsnivåer som ett arbetsredskap, likaså den lokala ar-

betsplanen som styr deras arbete i skolan. Detta innebär att olika mottagare läser dessa 

dokument utifrån olika synvinklar och med olika intentioner och därmed olika tolkningar. 

Det är lärarna som till syvende og sist är de som implementerar det som står i styrdoku-

menten och det är de som står mellan ledningen å ena sidan och föräldrar och 

barn/ungdomar å andra sidan.  

 
Tabell  Styrdokumentens avsändare och mottagare och deras användning 

ARB = arbetsredskap INF = information 
 

STYR- 

DOKUMENT/ 

Avsändare 

 

MOTTAGARE 

Kommunen/ 
Skolans  
huvudman 

Skolledning Skolans per-
sonal: 
Lärare 

Elever Föräldrar 

 
 
Skollagen/ 

regeringen 

 
 

ARB 

 
 

ARB 

 
 

ARB 

 
 

INF 

 
 

INF 

 
Gymnasie-
förordningen 

regeringen 

 
 

ARB 

 
 

ARB 

 
 

ARB 

 
 

INF 

 
 

INF 

 
Läroplanen 

Regeringen via skol-
verket 

 
 

ARB 

 
 

ARB 

 
 

ARB 

 
 

INF 

 
 

INF 

 
Ämnesplaner 

Regeringen via skol-
verket 

 
 

ARB 

 
 

ARB 

 
 

ARB 

 
 

ARB  

 
 

INF 

 
Kommunens/ 
Huvudmannens 
Verksamhetsplan 

Kommunen/ 
Friskolans huvudman 

 
 

ARB 

 
 

ARB 

 
 

ARB 

 
 

INF 

 
 

INF 

 
Skolans 
Lokala arbetsplan 

Skolledning och perso-
nal, styrelse? 

 
ARB 

 
ARB 

 
ARB 

 
ARB 

 
INF/ 
ARB  
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BILAGA 2: Brev till skolledare och lärare 

2012-04-13 

 

Angående uppgiftsinsamling inför C-uppsats i den kompletterande lärarutbildningen på Södertörns 

högskola. Tema: Läroplanen: LPF 94  LGY 11.  

 

Hej! 

Jag heter Anne Berglund Pilgrim och jag går den kompletterande lärarutbildningen på Södertörns 

högskola, heltid, 3 terminer (mina ämnen är engelska och svenska som andraspråk). Jag är nu inne i 

den sista terminen och skriver min C-uppsats i Utbildningsvetenskap, avancerad nivå II. Till denna 

uppsats behöver jag eget undersökningsmaterial. Därför kontaktar jag nu dig i hopp om att få 

komma till din skola för att utföra ett antal intervjuer på temat: Läroplanen: LPF 94  LGY 11. 

Min förhoppning är att få intervjua dig, eventuella biträdande rektorer och 3-4 arbetslagsledare. 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är deltagande i min undersökning helt 

frivilligt och kan givetvis avbrytas. I min uppsats kommer jag att avidentifiera både skola och del-

tagare. Jag väljer därför bland annat att skicka denna förfrågan till skolor inom Stor-Stockholm 

med ungefär samma storlek för att underlätta avidentifiering. Går allt som det ska, kommer min 

uppsats att publiceras på Diva i vecka 24 och därmed finnas tillgängligt att läsa för den som vill. 

Skulle någon deltagare vilja ta del av det som skrivits innan publicering ska detta naturligtvis till-

godoses. 

Tidsramen för min undersökning är från den 16-27 april.  

Om ovanstående informationen känns på något vis otillräckligt kontakta mig gärna med vändande 

mejl eller via nedanstående telefonnummer.  

I hopp om ett givande samarbete och att vi tillsammans för forskningen ännu ett litet steg framåt. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anne Berglund Pilgrim; tel. 070-660 92 32, 0176-121 28 

Student 

Södertörns högskola 

Utbildningsvetenskap avancerad nivå II 

Ansvarig lärare: Heike Graf 

Handledare: Hassan Sharif 
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BILAGA 3: Brev till skolledare och lärare: Tilläggsfrågor 
 

Hej! 

Jag vill tacka för att du hjälpte mig med min uppsats genom att ge mig tid att göra en intervju med 

dig. Nu undrar om jag får störa med några kompletteringsfrågor som kom fram i samband med en 

av intervjuerna och som jag gärna vill ha era svar på för att kunna jämföra. 

Från min synvinkel sett hade jag, trots att jag kom som 20-åring, behövt ha någon form av vuxet 

nätverk för att bättre komma in i samhället, mera information och mera stöd. Det hade min mor 

som kom ensam med tre tonåringar också behövt. Därför tycker jag att Språkintroduktionen borde 

lyda under grundskolans läroplan vad det gäller just föräldrasamverkan – för dessa föräldrar som är 

relativt nyanlända har inte hunnit bli utbrända på det svenska skolsystemet och de vet ingenting om 

hur skolan fungerar. Detta finns väl beskrivet i Laid Bouakaz Föräldrasamverkan i mångkulturella 

skolor (2009) även om bokens undersökning gäller grundskoleelever. Självklart gäller detta inte de 

ensamkommande flyktingbarnen.  

Frågorna är (fråga 2 och 3 hänger ihop): 

Inom området föräldrasamverkan och Språkintroduktionen:  

 Hur får elevernas föräldrar information om skolsystemet, den svenska pedagogiken, och de 

förväntningar som finns på föräldrar? Är det något som ni informerar om på skolan? Vem 

gör det? Förväntas någon annan tillhandahålla den informationen? Vem, i så fall? 

 

 Vad önskar du dig för att få någon form av utveckling? Vad vill du ha mera utav för att 

höja kvaliteten inom detta område? 

 Var finns stopp någonstans, vari ligger svårigheterna? Är det i personer, skolans organisa-

tion, lagar, läroplan, ämnesplaner? Till exempel, om du tänker dig att du har en idé som du 

gärna prövar men vet att det finns problem med att genomföra den, vari ligger dessa pro-

blem? 

 

Jag undrar om du har någon tid när vi kan prata om detta i telefon? Föreslå gärna tider när jag kan 

ringa, eller ring mig när det passar dig. Annars går det bra om du mejlar svaren. Det som passar dig 

är det som är bäst. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anne Berglund Pilgrim 

070-660 92 32 

0176-xx xx xx eller 0176-12128
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BILAGA 4: Transkriptioner och svar på tilläggsfrågor 

 

Biträdande rektor: Fria gymnasiet (BF)  

LF = Lagledaren Fria gymnasiet; LäF = Lärare Fria gymnasiet; RF = Rektor; [?] = ohör-

bart; … avslutar inte meningen; – kort paus, eller byter tankespår 

 
ABP Jag skulle vilja att du berättar om är hur föräldrasamverkan fungerar från din 

horisont – här. 

BF 1 Tänker du på hur jag upplever att vara förälder, eller hur det är på skolan, hur jag 

upplever att det är på skolan? 

ABP Ja. 

BF 2 Och när det gäller språkintroduktionen speciellt? 

ABP Speciellt.  Du kan gärna berätta om det skiljer sig från… 

BF 3 Ah. Den största skillnaden för våra elever är att väldigt många av våra elever är 

ensamkommande flyktingbarn och inte har några föräldrar. Det är en grund-

problematik. Och då har vi goda män som kommer istället. Så att det är en gans-

ka stor skillnad gentemot – Ordet föräldrar använder man väldigt sällan i skolan 

längre. Det är ganska taskigt mot de elever som inte har några föräldrar. Man 

säger vårdnadshavare istället. Speciellt de program som jag har ansvar för – som 

Im-programmet, preparandåret, individuellt alternativ så är det ganska många 

som inte har föräldrar, föräldrar som är döda som är, som inte finns så vi pratar 

väldigt sällan om, vi använder inte ordet föräldrar egentligen – vi säger vårdnad-

shavare. 

ABP Berätta hur det är från din horisont, och dels lite allmänt men sen… 

BF 4 Det händer ju nånting på gymnasienivå - föräldrasamverkan är ju mycket, mycket 

mindre än var den är på högstadiet. Vi försöker väl att få med föräldrarna så 

länge det går. Vi har gjort så innan att om man inte uttalat sa nånting så bjöd vi 

alltid in föräldrar efter man fyllt arton på alla utvecklingssamtal och alla såna där 

– man var själv tvungen att säga till. Vi vill inte – det kan vi inte riktigt göra 

längre, vi har fått backa i det. Alltså nu måste vi fråga varje elev, är det ok att vi – 

att dina föräldrar eller vårdnadshavare är med på mötet, och då säger 98 % ja, så 

vi försöker ha med föräldrarna hela vägen, hela gymnasietiden även om de har 

fyllt arton, för att vi tror att det är väldigt viktigt. Eh, och det är det de är med på. 

Det mest primära är utvecklingssamtalen som är två gånger per läsår, en på hös-

ten och en på våren. Vi brukar ha föräldramöte – när de kom här på våren bjöd vi 

in på ett föräldramöte. Det är första gången som vi har elever som går fler än ett 

år. Sen har jag ansvar för Aspergerverksamheten så där har vi ju ännu tätare 

vårdnadshavarkontakt.  Så där är de fyra gånger på utvecklingssamtal per år så 

man har mycket, mycket tät kontakt oftast – så att det skiljer sig lite beroende på 
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elevgrupp. 

ABP Och i språkintroduktionen sa du att … 

BF 5 Två gånger per läsår, en på hösten en på våren minst 

ABP Och då är det en god man som följer med 

BF 6 Ja, eller om det nu finns en vårdnadshavare eller förälder så är det den som följer 

med och sen så är det tolk i fallen – som det krävs 

ABP Finns det resurser till tolk? 

BF 7 Ah. Det är vi jättenoga med så det är inga problem. Det som är större problem i 

så fall är modersmålsundervisning och studiehjälp på sitt hemspråk och sånt. Det 

är ju – eftersom det är första året som vi kör språkintroduktionen är det svårt att 

veta var svårigheterna är – och just – som en liten skola så är det svårt med mo-

dersmål och studiehjälp.  För har man en kommun så kan man gärna samköra [?]. 

Det är så otroligt dyrt för en liten friskola så det är en svårighet som vi måste 

hitta lösningen på . Lite samarbete med andra friskolor och… 

ABP Det samarbetet gäller bara mellan friskolor? Man kan inte samarbeta … 

BF 8 Med kommunen?  De släpper inte in oss. Vi kan köpa modersmålsundervisning 

av Stockholms stad men då kostar det en tredjedel av hela skolpengen på eleven. 

Det kostar 35 000:- att ta in modersmål  och eleven får ungefär 100 000:- på ett 

år.  Så det är en svårighet verkligen. 

ABP Ah. Men hur – har ni några strategier för att komma runt det? 

BF 9 Alltså, nästan alla de elever har tenterat av sina modersmål så de har fått de som 

betyg. Men det är bara – betyget är en del. Annars – modersmålet är en del för att 

uppnå de andra målen så att det är … 

ABP Jag tänkte på andra strategier – och nu kommer jag in på föräldrasamverkan – 

om det går på nåt sätt att utnyttja den resursen? 

BF 10 Nej, det har vi inte gjort. Jag tror till stor del att många utav de är ensamkom-

mande och har goda män och goda män de har – De gör ingenting. Alltså goda 

män upplever jag – med få undantag som ett stort svart hål som bara – ah det 

finns exempel på goda män som har uppåt 20 stycken ungdomar under sig. Alltså 

de lever på det. Nu ska man försöka sänka så att de inte får ha mer än tio. Så att 

det är jättesvårt att få hit de och är de här så bryr de sig inte ofta. Men en del bry 

sig jättemycket så att – men det här är att problem. Men då blir det svårt med 

föräldrasamverkan eftersom det finns – ingen vilja hos hemmet att hjälpa till där. 

Ja tänker, vi har bara 16 elever så vi har inte så många elever än så – men de fles-

ta tror jag, har inte föräldrar. Det är flera stycken som [? ]. 

ABP Friskolor brukar inte gärna ha den här sortens verksamhet. 

BF 11 Nej, jag tror att det är fem stycken i Stockholm som har språkintroduktion, vad 

jag förstår, så det är alldeles nytt att friskolor har … 

ABP Vad jag förstod så var det en ekonomisk svårighet i det – man kanske inte får 

fullt betalt för de svårigheterna som man kan få… 
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BF 12 Jag tror inte man fick, alltså innan GY 11 kom, så vet jag inte om vi skulle kun-

nat haft … Men för oss så vill vi ha det här för det passar in i våran profil. Vi 

försöker bygga upp nånting omkring ensamkommande – alltså att hitta boende 

och hjälpa till, så att – eftersom vi är en friskola som […]  så drivs vi inte av 

vinstintresse så att alla våra pengar går in i verksamheten. Vi gör det för att det 

ska bli bra för eleven – vi gör det inte för att vi ska tjäna pengar på det. Däremot 

måste det gå runt. Det kan inte vara så att vi ska ta pengar från de andra eleverna 

på naturprogrammet för att man ska få modersmålet.  Man ska bli självbärande på 

sitt eget program, annars vore det väl lite konstigt. Så det är nånstans där när man 

pratar om ekonomi så blir det just för att man har bara en klump med pengar som 

ska räcka till alla elever. Man kan inte lägga alla pengarna på några elever så får 

de andra ingenting så det är det som är det svåra. Och det blir svårt. Som med 

modersmålet då. Ska vi ta en stor del av pengarna till modersmål … 

ABP Hur ser en dag en vecka eller en månad ut, hur ofta förekommande är det att du 

är involverad i såna här frågor som berör detta med samverkan med hemmet? 

BF 13 Det förekommer ganska ofta. Det förekommer för mig som biträdande förekom-

mer det varje månad. Och det är ganska mycket med tanke på att det är 16 elever. 

Och det kan vara att det inte fungerar, att jag behöver vara med på en konferens 

kring en elev som har svårigheter eller där man behöver göra upp extra planer för 

att få extra stöd, såna saker. Senast så var det en elev som backade in i en bil med 

en truck ute på praktiken . Så jag fick vara med och prata om det 

ABP Stackaren! Men det är alltså nån sorts incident som… 

BF 14 Alltså när nånting utöver det normala händer då träder jag in fast det mesta sköter 

då LF och LäF själva.  

ABP Skollagen och läroplanen ger ganska mycket frihet . de säger inte särskilt mycket 

– hur använder ni den friheten? 

BF 15 Det måste du fråga LF. Jag tror inte vi använder det så my... alltså – nej utan det 

jag säkerställer är att de träffas på utvecklingssamtalen. Sen så det som händer 

utöver det tror jag LF gör det som behövs . Och beroende lite på elever. Som den 

här eleven som vi pratade om förut. Där har vi haft jättemycket med hans gode 

man att göra och diskuterar hjälpmedel och datorer och stöd och praktikplats och 

ibland är det jättemycket och ibland är det väldigt lite. Jag hjälpte en tjej med an 

praktikplats förra veckan, pratade med en socialsekreterare i Skärholmen, så det 

kan vara lite olika saker de här eleverna behöver stöd med. 

ABP Gör du såna saker också – är det du som hittar praktikplats?  

BF 16 Nej, inte praktikplats – det här var mer sommarjobb och då behövde hon stöd i att 

skolan berättade att det funkar bra. Så såna saker kan jag hjälpa henne med. Det 

kan vara allt mellan himmel och jord som jag hjälper till med.  

ABP Blir det som att skolan nästan blir som extra förälder? 

BF 17 Ja, det kan jag föreställa mig speciellt med de som är ensamkommande som inte 

har goda män som det inte finns så mycket stöd omkring. Men man får träda in i 
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de arenorna ibland kanske. 

ABP Är de här ofta då? Är de här liksom mer än kanske man… 

BF 18 Nej, det tror jag inte för de flesta av de ensamkommande bor ju i boenden. Så det 

är ofta deras tryggaste miljö, tror jag . Däremot har man försökt – nu har vi öpp-

nat en fritidsgård så nu kan man komma hit och hänga så det blir nånting annat. 

Vi får se vad som händer. Sen har vi lovverksamhet och sånt. Det tror jag att vi 

kan hjälpa de här eleverna med ganska mycket. På sommarlov, sportlov och 

påsklov kan man komma hit och göra saker. 

ABP Har ni nån sorts policy själva kring hur ni förhåller er till föräldrasamverkan? 

BF 19 Jag vet inte om man säga att vi har nån policy.  Vi har en policy att vi ska höra av 

oss samma dag som en elev inte dyker upp till exempel – [?] Nu står ju det i skol-

lagen så det … Inte mer än att vi följer det där att vi ska höra av oss att eleven är 

– att vi ska ha våra utvecklingssamtal. Sen kan man säga att vi har en policy där 

vi lägger in mer. Där vi har fyra utvecklingssamtal istället för två. Där vi ser att 

de behöver det. Vi har inte gjort det på språkintroduktionen än. 

ABP Har du märkt av någon förändring över tid? Jag vet inte om det här är nån vettig 

fråga eftersom ni precis har börjat. Ni kan inte ha haft nån förändring över tid.  

BF 20 Nej. Både LF och RF har jobbat mera med de här eleverna på sina gamla skolor 

så du kommer att få bättre svar av dem. Så de kan se bättre över tid vad som har 

hänt 

ABP Då undrar jag om de här begreppen, hur du förstår begreppen monokulturell, 

mångkulturell, interkulturell. Har du nån – är det nånting som du bollar med 

eller? 

BF 21 Nej absolut inte, jag kan inte säga att det är begrepp som vi använder i den vanli-

ga verksamheten. Jag vet inte hur mycket LF och LäF diskuterar de frågorna, 

men det är inte nåt som jag har varit med och diskuterat – så att det vill jag inte 

säga att vi gör så. 

ABP Så om man säger som så. Om man håller på att lära sig språket hur mycket 

svenska har de kontra andra ämnen? 

BF 22  De har ungefär tio timmar svenska. Alltså hälften av tiden är ungefär svenska så 

att säga och resten är matte, engelska. Vi ska försöka lägga in lite bild och lite 

såna där roliga saker, alltså bland upp det med lite mera praktiska ämnen så att de 

– så att de kommer att få jobba med intressen från nästa år. De ska få välja musik 

eller dans eller – idrott. Och ska de få läsa med fler. Att de inte bara läser med sig 

själva utan de kommer att få läsa mera tillsammans där det fungerar – det är ock-

så nånting som vi har sett som ett problemområde som jag inte ser som ett pro-

blem . För min tanke från början när vi startade var, här har vi en elev som är 

jätteduktig  i matte, så att man kan sätta den eleven på naturvetenskapliga pro-

grammet – Och kunna läsa matte … 

ABP Men? 

BF 23 Men det vart jättesvårt. Man tycker det är fullt i grupperna, man tycker det är 
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krångligt. Lärarna som är där tycker att det är krångligt att det kommer nån ny 

utifrån som inte är känd i klassen så att det här är nånting som vi måste jobba in 

mer hos oss, som är ett problem hos oss . Det är jätteviktigt att vi ska kunna jobba 

på den nivån eftersom språkintroduktionen är så otroligt spritt. Från en som 

kommer från Afghanistan som är analfabet till en tjej som har bott i ett land där 

hon har gått i skolan i elva, tolv år . Så att det var det vi pratade om lite grand 

innan att vara inne i andra verksamheter… 

ABP Ja, för att jobba lärarna på det sättet så … 

BF 24 Ja och det är absolut vår ambition, det är bara att jag sprang på lite minor. Jag 

trodde inte att det skulle vara ett problem. Men det var det så det behöver man 

behöver jobba in det innan. Jag tror vi behöver göra det nu inför hösten. Så att vi 

har bestämt oss – så här ska vi ha det. 

ABP Jag hade en sån här – Jag tänkte att vi skulle – du skulle kunna – men eftersom 

ni inte diskuterar [Visar min ”karta” med monokulturell, mångkulturell, interkul-

turell] 

BF 25 Nej. vi gör – nej, ta det med LF då för de jobbar med svenska två och har jobbat 

mycket mer med det. Jag är bara in i det här överstyret. Så de delar har jag inte 

varit in i… Så de får berätta själva vad de kan om det. 

ABP Hur gör ni med kompetensutveckling och så, när det blir problematiskt eller så. ] 

BF 26 Ja, jag – vi har inte haft nån kompetensutveckling som är specifik för språkintro-

duktionen. Det finns en generell kompetenspeng som de får använda till vad de 

vill så om de själva vill det. Jag skulle vilja säga att vi är väldigt bra och flexibla 

när det gäller kompetensutveckling men när behoven uppstår. Nu har det varit 

jättemycket med våran gemensamhets helhetsidé så [?] och så lägger vi kraften 

på att se till att alla lärare får sina behörigheter. De som inte är behöriga – vi har 

ganska mycket fokus på det just nu med den här nya skollegitimationen 

ABP Det här med att lärare är behöriga eller obehöriga, har det handlat om att de 

har lärarbehörigheten men de undervisar i ämnen de inte är behöriga i? 

BF 27 Nej, vi har ganska många fastanställda lärare som är nästan klara med sin examen 

men inte tagit ut dem och nu – Det är ett jättejobb. Det tar tre terminer för de att 

bli behöriga. Det är ett jättejobb. Det började med att den här skolan startade som 

en konceptskola men problemet är att lärarna – man ville få in nya utexade lärare. 

Och då tog man in de innan de var klara och nu får vi lida för det . Så jag kan inte 

säga att vi har haft nån specifik kompetensutveckling för språkintroduktionen 

utan vi har anställt två lärare som har jobbat väldigt länge med det, de är ganska 

duktiga på det, tror jag Det behovs nog ingen fortbildning än. Vi har inte kommit 

dit på ett år. Det kommer alldeles säkert. 

ABP Har ni upplevt något behov av handledning i samband med det här? 

BF 28 Nej. Du vet det får du fråga LF om. De har inte själva sagt nånting. Och eftersom 

vi har så få elever just nu så – Det är nästan två tjänster på sexon elever så att de 

har nog inget behov  
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ABP Hur märks föräldrarna i skolan? 

BF 29 Jag skulle vilja säga extra lite då, jag. Med de här eleverna skulle jag vilja säga 

att de har haft mindre – merparten – många inte har föräldrar här. Det är svårt, för 

det svåraste som finns är när eleverna inte har fungerande hem och de här har inte 

föräldrar med. Allting är mycket enklare när man har föräldrar att jobba emot. 

ABP Är det så att för flera av dem att föräldrarna finns men de är bara inte här [i 

Sverige]? 

BF 30 Ja 

ABP Det går nog en del energi till att tänka på föräldrarna. 

BF 31 Ja, det är klart att det gör. Jag menar det finns många ensamma som [?] vi hade 

en föreläsare här som berättade att de har dragit med sig – att de är ivägskickade 

av sina föräldrar och att målet är att de ska kunna få ett jobb och att de ska skicka 

hem pengar eller att de ska ta hit sina föräldrar. Jag menar det läggs väldigt 

mycket på de här eleverna. De har mycket att jobba med. Skaffa ett jobb eller ta 

hit föräldrarna. De får bli vuxna för tidigt. 

ABP Det är så kort tid, men har ni sett tendenser hos de i beteenden pga. det där? 

BF 32 Nej. Nåt jag tyckte var väldigt svårt var en tjej som fick jobb på en reception att 

jobba nätter. Nu har hon verkligen fått ett jobb och börjat tjäna pengar liksom 

men vi vet att hon ska vara i skolan men det är klart att hon inte kan vara i skolan 

och tjäna pengar och då är det väldigt svårt. Jag menar vad är viktigast? Är det 

viktigast att hon får en utbildning eller att hon har ett jobb och får tjäna pengar – 

det är svåra ställningstaganden. En del som har sina föräldrar här – om de tar ett 

jobb är det lättare för oss att ställa krav och säga att nej, nu är skolan viktigast. 

Det där andra får du ta sen. Det är inte lika lätt för en elev på språkintroduktionen 

som lever själv. Så att det blir svåra ställningstaganden. Och så har vi haft en elev 

som inte har fått beviljat och som har skickats hem och då blir det oroligt här. Så 

där att de har fått gömma sig så att det är – det är stora svåra trauman för de här 

eleverna. 

ABP Jag läste på hemsidan om språkintroduktionen just om placeringen av den. Hur 

är den placerad? 

BF 33 Nej, nu är du på plan X är introduktionsprogrammen är. Vi har valt att inte lägga 

språkintroduktionen där utan de ligger på plan Y där naturvetarna håller till för 

det  – Ta en sån här sak. Bara för att man inte kan språket betyder inte att man har 

problem med skolan eller att man är mindre studiemotiverad som det oftast gör 

här uppe . Så därför tycker jag att det är viktigt att de inte ska sitta med de andra 

Im-eleverna så att de får en stämpel på sig att de har misslyckats utan de får vara 

bland NV-eleverna istället – eller NV.  Elever från andra program. 

ABP Det är lite annorlunda. 

BF 34 Det kanske det är –Ah, nåt mer? Som sagt, det är väldigt nytt allting, vi famlar 

oss fram 
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ABP Blev du anställd i och med detta eller? 

BF 35 Nej, alltså jag är ansvarig för XX-så det här landade i mitt knä. Mina lärare kan 

tusen gånger mer om det här än vad jag kan. Jag har anställt de med den här 

kompetensen just för att de är duktiga på det här . Den kompetensen besitter jag 

inte riktigt utan jag får väl skaffa mig den. Jag har fått lite andra kompetenser. 

Introduktionsprogrammet faller under mig och så har jag min chef RF som har 

jobbat mycket med de här frågorna 

ABP Så när du behöver stöd så vet du att du har välfungerande läraren under dig och 

en välfungerande chef över dig  

BF 36 Ja, både RF och LF har jobbat på XX-gymnasiet i YY förut så när vi skulle starta 

språkintroduktionen så visste RF att LF skulle passa – hen visste att hen är väl-

digt duktig, så det känns tryggt. Så därför har det blivit så att de bitarna lämnar 

jag lite i knäet på dem – LF är väldigt duktig, hen har varit biträdande rektor för 

den här biten själv. Så lite självgående, det är hen. 

 

Rektor: Fria gymnasiet.(RF) 
 

LF = Lagledaren Fria gymnasiet; LäF = Lärare Fria gymnasiet; BF = Biträdande rektor; [?] 

= ohörbart; … avslutar inte meningen; – kort paus, eller byter tankespår 

  
ABP Hur det fungerar föräldrasamverkan från din horisont? Först brett och sen neds-

malnande till språkintroduktionen och gärna med… 

RF  1 På gymnasiet så är det så att – vi har inte så speciellt utarbetat föräldr – jag har 

ändå jobbat på grundskolan ganska länge och där är det en helt annan tanke kring 

föräldrasamverkan. Allstå vi bjuder ju in alla årskursettföräldrar när vi startar hös-

ten till gemensam samling och sen kunna gå ut tillsammans med läraren och där 

får föräldrarna en ordentlig duvning i så här jobbar vi på vår skola, och det här har 

vi för målsättningar på det här programmet och alla de där sakerna. Sen så kallas 

ju alla vårdnadshavare för elever under 18 år till utvecklingssamtal varje termin, 

det gör man ju. Och sen försöker vi – och det är inte lätt att när – vi har ett kvali-

tetssystem som heter Qualis. Det är samma typ av frågor till elever, föräldrar och 

personal och det är extremt svårt att få in svar från föräldrarna och det är inte lätta-

re på just språkintroduktionen – i såna fall skulle vi behöva bjuda hit alla föräldrar 

och sätta de framför en dator och så ha det på väldigt många olika språk och … 

ABP Qualis ? 

RF 2 Qualis finns det nåt som heter, ja. Du kan gå in på nånting som heter q-steps.se, så 

kan du se vad det är. Det är ett kvalitetssäkringssystem för skolor.  

ABP Är du någon gång inblandad i föräldrasamverkan vad det gäller språkintroduk-

tionen? Behövs det nån gång? 
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RF 3 Nej, det har inte – vi har bara haft språkintroduktionen ett år, längre har vi inte haft 

det, det blir ju snart ett år och jag menar – jag har inte varit inblandad med språk-

introduktionen i och med att vi har tyckt oss behöva nåt extra möte, nej. LF är ju 

extremt erfaren. Hen har jobbat med det här väldigt länge, så att nej, det har det 

inte varit. Jag kanske borde engagera mig mer men jag har inte gjort det. Det är så 

mycket man borde engagera sig i. 

ABP Hur ser en dag eller en vecka eller en månad ut. Hur ofta förekommande är det att 

du är involverade i frågor kring det här? 

RF 4 Nej, men alltså jag – det är ett extremt snävt område just vad det gäller föräldrar 

alltså. Eller hur. Jag bara säger det – just kring språkintroduktionen är det väldigt 

sällan jag får telefonsamtal också. Det ligger i lite av naturen. Eller hur? Det är 

inte så naturligt kanske för en förälder på språkintroduktionen att ringa en rektor. 

Det kan ligga språkförbistring och det kan vara liksom, förstår du, att man ser vis-

sa hinder i det där. Men alltid annars när det gäller möten så kan det vara att det är 

elevhälsan som är inblandad och då, om man har tolk eller såna säker men det är 

en – det ska vara på en – jag vet att jag hade ett antal såna när jag jobbade på min 

förra skola – för det man kallade IVIK – för det hette ju så på den tiden. Men det 

var för att nån elev hade gjort nåt, hade bettet sig riktigt dumt.  Det kan jag inte 

riktigt kalla för föräldrasamverkan, eller hur? 

ABP Men samtidigt. Om man tittar – jag vet inte om du tolkar det som jag, men när 

man läser skollagen och läroplanen så är det nästan bara såna saker som kallas 

för föräldrasamverkan …  

RF 5 Ja, du menar att det är nån som har betett sig dåligt och då – jajaja – Det ska sättas 

in ett åtgärdsprogram och föräldrarna informeras – och hela – eller vårdnadshavare 

informeras – ja givetvis. Man skulle ju kunna tänka sig att vi i vår skola inför stör-

re beslut och såna där saker skulle vi ha någon slags råd, eller hur? Det skulle vart 

bra. Där vi då hela tiden kunde ta del av föräldrarnas åsikter. Erfarenheten säger 

bara på gymnasiet att det inte är så lätt att få föräldrarna engagerade längre, eller 

hur. Det klingar liksom av. [?] Jag är inte så säker – fast när eleverna börjar på 

gymnasiet tycker jag personligen att föräldrarna har två uppgifter: det ena är att 

tala väl om skolan. Det är väldigt viktigt.  Oavsett om man tycker bra om skolan 

eller inte ska man tala väl om den i alla fall. Annars ger man eleverna nån sorts 

fribrev att inte bry sig om skolan. Och det andra är att se till att de går och lägger 

sig på kvällen så att de orkar gå i skolan. Jag tror att det nästan – that’s it! För att 

meningen är att när du lämnar skolan här – då är du ju vuxen, då är du medborga-

re. 

ABP En av mina frågor kring det här är att när de här eleverna i just språkintroduktio-

nen kommer så är de i gymnasieåldern, men i förhållande till Sverige så att 

säga… [visar med handen att de är ganska små] 

RF 6 Ja. Mycket sant, mycket sant. 

ABP Och då är min fråga: var finns det beredskap för det här. Det är lite grand det jag 

är ute efter överlag. 
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RF 7 Jag tror att där har vi jättemycket att göra, absolut, det tror jag verkligen för det 

har du ju väldigt rätt i. Jag har väldigt svårt att se – i vår organisation så kommer 

det alltid att bli den som är biträdande rektor som kommer att ta det tillsammans 

med lärarna. För jag tror att det bli svårt för rektor att springa på de enskilda mö-

tena. Det är – det kommer att ta väldigt mycket tid. Jag tror att vi kanske borde 

bygga upp en större beredskap och kanske ha en bättre plan för hur vi får föräld-

rarna att få en bättre förståelse för det skolarbetet som eleverna ska göra. Det tror 

jag … 

ABP Ja. det var en av mina frågor om det finns en policy kring det här. 

RF 8 Nej. Inte som jag har utarbetat i alla fall, nej, det gör det inte. 

ABP Därför att man har väldigt mycket frihet, inte sant, gentemot skollagen och läro-

planen? Det är väldigt öppet .  

RF 9 Ah.  Vi har ett väldigt stort frirum. Hur mycket man än säger så är det så. Visst är 

det så. 

ABP Hur förstår du begreppen monokulturell, mångkulturell och interkulturell, och är 

det här begrepp som du över huvud taget rör dig med nån gång? 

RF 10 Jag kan säga att jag har kommit i kontakt med dem i studier så på så sätt, men det 

är absolut inga begrepp som jag skulle själv använda i en diskussion, nej det skulle 

jag ju inte göra. Nej. Men det blir ju spännande. Men vad sa vi? Först sa du 

monokulturell …    

ABP Ah  

RF 11 Det borde ju betyda att man på nåt sätt själv i sig som person endast är delaktig i 

en kultur . Så tolkar jag det. Om man ser det i ett vitt perspektiv.  Det – nåt annat 

finns inte i mitt liv. Och interkulturell. Det är ju självklart att jag rör mig i ett 

spann bland flera kulturer, tänker jag. Vad sa vi sen mera? 

ABP Mångkulturell 

RF 12 Mångkulturell ja, – Man skulle ju kunna tänka sig att det kan både stå för hur en 

individs situation ser ut men också hur en verksamhet eller en plats är beskaffad, 

tänker jag.  

ABP Jag gjorde så här. Nu får vi se om du vill leka leken. 

RF 13 Ja, ja vad kul! 

ABP Om du har lust att, om du tror att du kan, sätta lite kryss för – ja – skollagen, 

LGY11, verksamhetsplanen som ni inte har då, skolan, din ledning, dina arbets-

kamrater eller din personal och dig själv. Var skulle du placera de här? Om man 

tänker att varje ord är också ett spann i sig.  

RF 14 Du måste hjälpa mig i såna fall med definitionerna. För du sa till mig att – jag satt 

och gissade när jag – utifrån – jag definierade orden liksom. Eller hur?  

ABP Monokulturell tyckte jag du gjorde en bra beskrivning på.  

RF 15 Det var ok, ja!  
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ABP Och det gäller alla här. Är det en kultur det handlar om eller är det fler? Här 

gäller det flera kulturer helt enkelt [pekar på mångkulturell] och det kan var – 

etnicitet till exempel – det kan var genus – det kan var klass, så det finns ju många 

sorters kulturer.  

RF 16 Och interkulturell då…   

ABP Interkulturell. Det är samspel. Man kan ju vara mångkulturell utan att samspela 

RF 17 Ah. Ok. Mångkulturell är att det finns många inblandade med många kulturer  

ABP Ja  

RF 18 Ok. Och det behöver jag egentligen aldrig vara. En stad kan vara mångkulturell 

utan att vara ett dugg interkulturell  

ABP Exakt  

RF 19 Det – jag upplever är – man kanske säger i de olika planer många fina ord men i 

grunden så är det ju monokulturellt. [Pekar på skolplan och läroplan.] Ah, skolla-

gen och läroplan och så, va. Men den lokala arbetsplanen kan jag inte. Nej. Det 

skulle ju kunna var på nåt sätt – om man nu i lokala arbetsplanen sätter arbetet 

med likabehandlingsplan – för det har vi haft i lokala arbetsplanen till och från i 

alla fall. Då skulle det liksom – då skulle man kunna säga att – där i såna fall. Men 

det är också väldigt mycket som är där skulle jag vilja påstå. Skolan kan jag tycka 

är – ja den befinner sig på de båda  – [Lokala arbetsplanen: Monokulturell utan 

och interkulturell med likabehandlingsplanen] Den är ju liksom alla tre. Jag menar 

– du har ju indivi – du har ju rätt många som på nåt sätt umgås liksom oavsett vil-

ken bakgrund man liksom har, men du ser också väldigt många som absolut aldrig 

umgås med andra än de som är som man själv. Antingen är man färgad kille som 

spelar basket och umgås med de andra färgade killar som spelar basket liksom 

eller så är man vit kille som spelar rock an’ roll som umgås bara med andra vita 

killar som är rock an’ rollare men man tycker att det är helt ok att man är här på 

den här skolan. Det har man inget problem med. Förstår du? Det är inte så att den 

här rockkillen, den vita som bara umgås med andra vita rockkillar har nåt problem 

med att de andra färgade killarna är här. Det tror jag inte ett dugg på. Men de har 

ingen liksom… Nä!  Av nån slags tradition så umgås man inte med varandra. 

ABP Och det finns ingen policy där att försöka utveckla den? 

RF 20 Ja-a. Alltså nu säger inte jag att det här gäller alla. Jag säger bara att det faktiskt är 

på det sättet. Jag ser hur folk – jag behöver bara gå här och så ser man hur folk 

står, det gör man ju. Nej. Jag tror inte – det står inte i nån likabehandlingsplan att 

vi har liksom något mål där i arbetet, nej. Det gör det inte. Det gör det inte. Min 

ledning då? Jaa –a. Den är mångkulturell. Jag tror inte att jag liksom medvetet 

jobbar för nåt interkulturellt. Det skulle jag ljuga om jag sade. Och det är inte för 

att  – det är inget ställningstagande. Förstår du. Det bara är. Det är inget bör eller 

– Och jag tror att det gäller de flesta av mina arbetskamrater också. Att vi jobbar 

här med många kulturer, så är det. Jag tror inte att vi i vårt dagliga arbete har en 

medveten plan för det interkulturella. Det tror jag gäller mig själv också. Det bara 
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är så som jag är som person. Alltså jag menar, jag är vit medelålders person som 

ju faktiskt inte över huvud taget umgås med nån egentligen från någon annan kul-

tur än den svenska. Så är det ju bara att konstatera. Vår familj – nej!  Ja, det är 

klart sonen har lite polare som hänger hemma sådär och en del som har en annan 

bakgrund självklart men nej. Det finns ju liksom inget. Nej, så är det! Lite trist kan 

man tycka. Lite fattigt. Jag tycker att man själv är så – om man ska vara lite hård 

mot sig själv som man kan vara ibland, tycker jag. Jag gick för en tio år sen och 

läste en kurs ett år. Och en av dem som jag gick och läste med där bjöd hem oss på 

middag så där. En muslim. Och jag gick och tänkte att jag måste bjuda igen. Men 

gjorde jag det? Nä! Det gjorde jag inte!. Det är väl jävligt dåligt! I och för sig har 

vi blivit bjudna hem på middag hos många andra människor som inte är muslimer 

och vi har inte bjudit hem alla de heller, så är det. Men den gången slog det mig 

liksom att man liksom – jo – vi svenskar är ganska dåliga på att bjuda in. Så är det. 

ABP Har funnits nån förändring över tid i skolledarroll och lärarroll vad det gäller 

föräldrasamverkan?. 

RF 21 Alltså det jag tror över tid. Det är att man på något sätt tar föräldrarna på mycket 

större allvar. Alltså det tror jag är en förändring som har skett i samhället över 

huvud taget.  Alltså föräldrar är mycket aktiva mycket högre upp i åldern i sina 

barns liv generellt sett. Alltså det kan sitta här – när augusti börjar – det kan sitta 

en kvinna utanför här i medelåldern sen en kvinna i de yngre åren men ändå en bra 

bit över tonåren. Och den kvinnan en bra bit över tonåren är besviken över det som 

hade hänt med deras betyg när de gick här för över fem år sen. Hon kom inte själv, 

utan hon kommer också med mamma. Och det tror jag – det hade inte hänt för 20 

år sen. Då hade inte mamma varit inblandad i sin 24 åriga dotters liv på så sätt. Jag 

tror det är en stor förändring. Att vi liksom – vi fortsätter att curla våra barn längre 

upp. Det gör vi. Jag menar när jag växte upp så liksom mina föräldrar – jag kan 

inte riktigt uppleva att de visade nåt större intresse för vad jag gjorde på plugget 

eller vad jag gjorde på fritiden eller så. Det var jättebra föräldrar så det är inte så. 

Men. Och idag är det ett oerhört engagemang. Så det tror jag är skillnaden. Jag tror 

att skillnaden ligger i liksom. Det är inte bara skolan som har på nåt sätt förstått 

utan man har liksom fått ett tryck liksom att möta up . Det är ett ökat intresse från 

föräldrarna. Ett ökat krav. Och det är både på gott och på ont. 

ABP Då var det nästa fråga–hur föräldramöte, mentorssamtal, utvecklingssamtal fun-

gerar och om det är så att det blir incidenter. Men jag tror att du har svarat på det 

här redan. 

RF 22 Mm. Jag har inget mer att tillägga  

ABP  Sen var nästa fråga om kompetensutveckling och handledning. Är det så att ni har 

nån policy eller nån tanke kring det här med kompetensutveckling? 

RF 23 Alltså kompetensutveckling kan man ju ofta ringa in i två olika spår. Den ena är ju 

när personalen, individen själv efterfrågar. Där finns ju ändå – det finns en summa 

på två och ett halvt tusen som vi avsätter varje år för att kunna fortbilda sig men 

ofta kan det blir mer också. Det beror på vad man har för idé och på vilket sätt 
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man kan lansera att skolan och eleverna har användning för det. Det kan ofta bli 

mer. Och sen finns det när man gör på skolan en mera generell insats. Man tar hit 

någon föreläsare. Man tar hit såna saker och då ska jag villigt erkänna att jag har 

varit här i två år och vi har haft språkintroduktionen bara det här läsåret så att ännu 

så länge har vi inte gjort någon satsning där man tagit hit någon föreläsning eller 

någonting kring nån problematik som är viktig att lyfta som har just med språkin-

troduktionens elever. Det har vi inte gjort. Och handledning. Det är ofta såna frå-

gor – oftast sker det på initiativ från personalen. Och är det rimligt så brukar man 

oftast försöka säga ja. Alltså det är en avvägning hela tiden mellan när det ska gö-

ras och hur mycket kostar det och såna saker men jag har ännu inte fått en förfrå-

gan så att  

ABP Ja, som jag har förstått av BF så är LF väldigt erfaren.  

RF 24 Ja. Så hen borde snarare handleda andra.  

ABP Men så tänker jag då att på skolan som helhet har man elever med annan kulturell 

bakgrund kanske med skillnader i språket. Jag menar de är inte homogent svens-

ka. Har ni tittat på ämnes- och språkintegreringsinsatser för alla ämnen? 

RF 25  Det har vi inte gjort. Vi håller hela tiden på att brottas med liksom när ska man 

sätta in svenska två när ska man liksom – förstår du – hemspråket – var går – ska 

vi liksom ta initiativet?  Ska eleven ta initiativet?  Alltså var? Det är också en av-

vägning med det här. Nej jag tycker  –  vi har inte någon medveten strategi  –  det 

borde vi ha. Sen kan man inte tycka att vi är heller ingen utpräglad invandrarskola. 

Det tycker inte jag att vi kan säga att vi är. Det är klart att vi har många elever med 

utländskt bakgrund. Alltså med nån slags invandrarbakgrund men det är ju inte 

[förorts]skolan eller nånting sånt. Nej. Där det liksom bara är elever med det – så 

är det liksom inte. 

ABP På vilket sätt märks föräldrarna i skolan?  

RF 26 De märks väldigt väl på studenten .  

ABP Du har ingen styrelse där föräldrar är med eller?  

RF27 Nej det är det jag menar. Man skulle kunna fundera på om det är nåt som man 

borde skapa. Jag menar det måste jag skriva upp. Föräldrarråd. Jag är lite inne på 

att man skulle ha nånting sånt alltså. Men som jag sa till dig tidigare – jag har ju 

jobbat väldigt många år innan jag började jobba på gymnasiet. Jag jobbade nästan 

tolv år i grundskolan och många av de åren var jag klasslärare på mellanstadiet 

och där är ju liksom – där blir man – vad ska man säga, man blir liksom nästan 

familj med familjerna. Man blir väldigt nära alltså. Och själva, vad ska jag säga, 

själva möjligheten att lyckas med sitt uppdrag bygger, tycker jag där, helt på vil-

ken relation du har lyckats skapa med föräldrarna. Om de liksom känner att de har 

förtroende för dig och de liksom tycker att du är en bra lärare, då är ju halva jobbet 

gjort! Och då blir det också världens roligaste jobb. Medans om du i den åldern får 

föräldrarna mot dig då är det lika bra att säga upp sig. Så att den insikten – de som 

inte fattar det har ju svårt för sig – men det är också ett uppslag till väldigt, väldigt 
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mycket kul.  

ABP Så vad skulle det vara för anledning att utveckla en – den här – till exempel varför 

har du funderat på det – varför lockades du att skriva upp det här med föräldra-

råd? 

RF 28 Jo, men alltså det är – jag har ett stygn av dåligt samvete att man faktiskt inte i alla 

fall – man måste i alla fall ge möjligheten. Det tycker jag – för det är ju så otroligt 

viktiga år i en ungdoms liv, de här tre åren på gymnasieskolan så man borde i alla 

fall öppna för alla möjligheter för föräldrar att engagera sig. Sen om familjer av 

olika anledningar väljer att inte göra det, det kan jag inte göra så mycket åt, eller 

hur? Men om man inte liksom –  det är ungefär som elevdemokrati  –  det är 

många gånger en känsla av att man står i en grop som andra står och håller på att 

skyffla igen –  men man får inte ge upp i alla fall för det är ens förbannade upp-

drag att jobba på det men det är inte lätt alltså. Många gånger – varje gång man 

träffas är det nya elever alltså. Ja. Och det är liksom – det är så –men det är bara 

att kämpa på. 

ABP Men det här med elevd… Kan det vara så att eftersom föräldrarna inte förväntas 

engagera sig kan det vara så att eleverna inte heller engagera sig när inte deras 

föräldrar gör det?  Att det är som att skolan är bara en tjänst som ska serveras på 

fat så kan man klaga när det inte funkar? 

RF 29 Ja, ja visst. Det är mycket möjligt att det är på det sättet. Ett större engagemang så 

– jag kan också bara tro att vi kör slut på föräldrarna i grundskolan, förstår du? 

Alltså, och det har man också redan gjort innan de kommer till högstadiet. Föräld-

rar går in så hårt, och känner ett sånt tryck att vara bra föräldrar och engagera sig i 

allting så att när de kommer till den åldern där de kanske behövde engagera sig 

mest – när man börjar få tonåringar, då har man redan backat. För de – då har jag 

gjort mitt. Jag kan inte göra mera . Nu får de klara sig själva. Jag tror att det kan 

vara så många gånger. Men det jag har ett stygn av dåligt samvete det är att jag 

inte har lyckats skapa naturliga former för föräldrar att kliva in. För att kunna ta ett 

större ansvar ett större engagemang alltså att få utlopp för det i nåt fora. Ah. Och 

det borde jag skapa, det tycker jag verkligen själv. Jag är den första som håller 

med om att jag borde det  

ABP Finns det nånting mer som du vill tillägga i det här . . 

RF 30 Nej. Mer än att det var väldigt kul att du kom för att jag blev väldigt uppmärk-

sammad på hur väldigt lite jag har att säga om föräldrasamverkan! Inte alltför rolig 

insikt.  

ABP Ah men det har alltså en naturlig förklaring tycker jag i just skollagen och LGY 11 

RF 31 Ah. Jag tror också att det finns –  men det finns en del till. Det finns nånting den 

organisation som jag är i och som liksom jag blev en del av när jag fick det här 

jobbet och det är att jag faktiskt har tre stycken biträdande rektorer som ju på nåt 

sätt är nån sorts skyddsvall runt mig vad det gäller föräldrakontakt, förstår du. Det 

blir väldigt sällan som det går igenom det och kommer till mig. Det är oftast då 

om någon tycker att de inte får det svar de vill ha av biträdande rektorerna. Och då 
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kommer de till mig. Så att jag tror att skälen till det också – Och det är inte nånting 

att man kan känna sig helt nöjd med. Och jag vet inte hur jag ska ändra på det utan 

att jag på nåt sätt – jag kan inte springa förbi de biträdande rektorerna heller för de 

har ju ett delegerat ansvar. Jag kan inte heller bjuda hit alla 800 föräldrar kontinu-

erligt. Nej. Och då tror jag nån slags föräldraråd. Ju mer jag tänker på det –det är 

den slags fora som en rektor skulle kontinuerligt kunna träffa föräldrar som är in-

tresserade och vill vara med och påverka skolan. Det tror jag faktiskt. 

 

Telefon intervju med RF, tilläggsfrågor 

 

Hur får elevernas föräldrar information om skolsystemet, den svenska pedagogiken, och de 

förväntningar som finns på föräldrar? Är det något som ni informerar om på skolan? Vem 

gör det? Förväntas någon annan tillhandahålla den informationen? Vem, i så fall? 

Det här är vårt första år. Vi har haft ett föräldramöte med allmäninformation. Det här förut-

sätter RF att lagledaren ansvarar för och ordnar på bästa sätt. Informanten har mycket till-

tro till LF:s gedigna bakgrund som lärare i svenska som andraspråk och till dennes förmåga 

att fixa det som behöver göras mycket bra. 

Vad önskar du dig för att få någon form av utveckling? Vad vill du ha mera utav för att 

höja kvaliteten inom detta område? 

Ja, tips på hur man kan göra annorlunda… 

Var finns stopp någonstans, vari ligger svårigheterna? Är det i personer, skolans organi-

sation, lagar, läroplan, ämnesplaner? Till exempel, om du tänker dig att du har en idé som 

du gärna prövar men vet att det finns problem med att genomföra den, vari ligger dessa 

problem? 

Viljan fattas inte utan det är mer ett logistiskt problem. Det är mycket arbete med kallelser, 

tolkar och allt som ska fungera inför möten. Sedan är inte den ekonomiska aspekten sär-

skilt trivsamt. Det blir dyrare än uträknat när folk inte kommer på möten där man beställt 

tolk, t ex. Men, vi har ännu inte hunnit bygga upp organisationen och rutiner kring den 

ännu. Om det är så att LF inte har klarat av att göra vissa saker så beror det på att rutinerna 

inte är på plats, inte på en brist på vilja eller förmåga. 
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Lagledare Språkintroduktionen: Fria gymnasiet (LF)  
 

BF = Biträdande rektorn Fria gymnasiet; LäF = Lärare Fria gymnasiet; RF = Rektor; [?] = 

ohörbart; … avslutar inte meningen; – kort paus, eller byter tankespår 

 

LF 1 Skolan är  – åtminstone för de här eleverna i år så passar inte betygssystemet de rik-

tigt. Det är jättehårda krav nu att komma in med de här åtta eller tolv betyg. Det är 

nästan omöjligt för en del. Jag ser inte hur de ska nånsin komma in. Det finns då lite 

introduktionsprogram som de kan hamna på men – det är en lång väg. 

ABP Då har man tänkt de här yrkesförberedande programmen till de här eleverna antag-

ligen.  

LF 2 Ja, ja. Och flera vill ha en yrkesutbildning. De vill komma in på säg fordonspro-

grammet, men det gör de ju inte . De är inte godkända i matte eller svenska så det är 

jättesynd om dem . De har suttit här ett år och så kommer de inte in.  

ABP Vad jag undrar över är föräldrasamverkan och då i samband med språkintroduktio-

nen – hur fungerar det från din horisont? Jag har de här korten som jag gärna vill att 

du ska titta på. 

LF 3 Spännande!  Ok. Så prata om det utifrån de här? 

ABP Precis och utifrån din verklighet. 

LF 4 Då kommer jag att baka in min erfarenhet från de senaste åren på den andra arbets-

platsen för jag tycker inte att det här har varit ett sånt där representativt år riktigt kan-

ske för att Fria gymnasiet lockar till sig en annan kategori av elever än vad en kom-

munal skola gör som tar emot alla nyanlända elever som kommer. Det blir mer ett 

normalspann av... 

ABP Var jobbade du innan? 

LF 5 I Xxx. Och eftersom de tar emot ganska många, ja de har Yyy, Zzz, stora områden 

där det bor mycket invandrare. Så det kommer allt från de duktigaste till de som inte 

har det så lätt. Men jag tror Fria gymnasiet lockar till sig mer som har haft bekymmer 

i flera steg liksom och så hamnar de här för de såg att vi har startat. Så vi har många 

sociala problem och koncentrationssvårigheter och så där.   

ABP Det är riktigt att bita i.  

LF 6 Ah. Men föräldrasamverkan. – Gymnasieelever är lite speciellt tycker jag, för de är ju 

på gränsen till att bli vuxna och det är inte alltid föräldrarna faktiskt är så engagerade. 

En del föräldrar är inte engagerade för att de kan inget om svenska skolan och de vet 

inte vad de ska bidra med och en del tycker att nu är min son 16-17. En del är 18 när 

de kommer, så att det inte är så där jättelätt, tycker jag, att få med dem. Sen kan de 

vara med och bara sitter och lyssnar. Och de kan också vara väldigt auktoritets – 

tycker att: Nu hör du här! Du hör vad läraren säger! Lyssna på läraren! Det blir ingen 

dialog utan det man säger är lag på nåt sätt. Jag tror att svenska föräldrar är mera kri-

tiska till pedagoger generellt.  Man tycker att man vet kanske mer än vad en lärare vet 
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i många saker om man jämför med sitt eget yrkesliv och stora proffsiga organisationer 

där mycket sköts på ett mer rationellt sätt kanske. Det är de två som jag tänker på på 

en gång så där. Sen tror jag att en del, speciellt i år tycker jag att jag har märkt att ele-

ver – de har varit ganska länge i Sverige – de har kommit ganska tidigt till Sverige, 

kanske vid 13-14 år och halkat lite vid sidan om och så har de hamnat på språkintro-

duktionen här och då har vi haft en sån liten grupp. Och målet är mycket att informera 

om de har varit borta – när de inte kommer eller när det går extra bra och så där. Nu 

har det funkat. De har varit väldigt tacksamma och väldigt glada att få besked hela 

tiden för det tycker de inte att de har fått när eleverna har suttit i stora klasser kanske 

en del. Men fortfarande är det inte så mycket – sällan är det föräldrar som frågar vad 

ska hjälpa honom med? Eller vad kan jag göra, utan: Jag har hört att han inte har gjort 

läxan! Jag ska prata med honom [visar en klatsch bak i huvudet på en imaginär elev]. 

Nej det finns inte. Men det finns ändå – det kanske är en okunskap och en auktoritets 

känsla.  

ABP Och detta gäller även de elever som går här? 

LF 7 Ja, men det tycker jag gäller lite över lag. I vissa grupper  i Xxx hade vi många elever 

från Polen och jag menar – det var inte akademikerföräldrar. Jag tror att många av 

deras barn hade hamnat på ett IV-program ändå för att det var ingen studiemiljö 

hemma heller så där. De hade nog inte en egen skolbakgrund så de visste hur man 

kunde stötta riktigt. Så är det, tycker jag, med många som kom – föräldrar som jobba-

de i ganska handfasta arbetarjobb där de kanske inte hade en utbildning som de hade 

med sig.   

ABP Och här har ni en ganska speciell situation med eleverna? 

LF 8 Ja, men det är många som har koncentrationssvårigheter – föräldrar som inte bryr sig 

eller har tid att bry sig för att de jobbar med tre olika jobb kanske. Vi har elever som 

har hoppat på en förberedelse klass tidigare och sen har de blivit utslussade och sen 

har de varit i något annat program och sen har de hamnat här så att ingenstans har de 

fått hjälp att komma vidare – eller det har varit svårt. Man kommer från Thailand och 

det är svårt att lära sig svenska – och kämpigt och så hamnar man här och är lite trött 

kanske – och vet inte vad man har sökt till. Det märks nu när mina elever ska söka. På 

utvecklingssamtal pratar vi mycket om vad de ska söka till. Vid utvecklingssamtalet 

pratar man om vad man ska göra efter det här året. Ska de fortsätta här?  Eller vad 

tycker jag? Eller vad vill du jobba med? Vad tänker ni, vad har ni för drömmar och så 

där. Då är också föräldrarna ganska passiva. Jag tror att de inte har omvärldskunskap 

att kunna lotsa. De har inte heller bilder av vad man kan bli, vad man kan jobba med .   

ABP Nej. Det är svårt för dem att veta .  

LF9 Ja. Och då säger eleven: Jag jobbar med bilar.  Jag vill bli bilmekaniker. Det är kon-

kret. Ja, men det kommer du inte att komma in på. Du får söka yrkesintroduktion kan-

ske, säger jag och berättar då att antingen blir du behörig efter ett år eller så går du på 

det och så får du en del av kurserna på fordonsprogrammet och du kanske kan jobba 

med nånting. Nu hittar jag på sånt som jag känner till. Du kanske kan jobba på Mek-

konomen på deras lager. Eller stå i kassan för då behöver man kunna – vad ska vi 
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hitta på – AC-systemets – de här olika sakerna som man ska ha. Man behöver kunna 

lite, men man behöver inte så mycket. Men det finns ingen hos de som hjälper dem 

med det. Och då tänker man när man sitter med föräldrarna att man ska anteckna noga 

och –. Men nu har sökperioden börjat förra veckan och ingen, ingen verkade få hjälp 

av sina föräldrar att söka. Alla gick upp till vår studie- och yrkesvägledare och sa jag 

vill komma in på fordonsprogrammet och då säger SYV att du ska söka introduk-

tionsprogrammet också. och då säger en att jag bor i Tensta och jag vill att du söker i 

skolor däromkring. Och då söker hon åt dem och de har ingen – jag kan tro att när de 

kommer in till höst nån gång att de inte vet varför de hamnade där de hamnade. Det 

är, vad kan man säga? – Det är ganska många med ont om kunskaper och förmåga så 

att det inte är nån ointresse egentligen. Men jag tror att det är för tungt för föräldrarna 

att ta sig in i den djungeln.  

ABP Du har ju beskrivit alltså hur det ser ut. Hur ofta har du samtal med de här eleverna 

och deras föräldrar?  

LF 10 Alltså, kommer de nyanlända till Sverige – nu har vi ju inte haft några såna här då – 

så träffas man ganska snabbt då, kanske efter ett par veckor. Då går man igenom lite 

grand – försäkringar, vad finns det för försäkringar i skolan, och förklarar vad det är 

för program de har hamnat på. Vad det är, hur länge det är rimligt att man är här, och 

vad händer sen med de olika grundprogrammen. Och lite ordningsregler i skolan, 

vilka ämnen de kommer att läsa i skolan och vad man kan hjälpa till med hemma och 

lite sånt där. Och föräldrarna får en kontakt och så. Och sen blir det när man har ut-

vecklingssamtal då, en gång per termin. I år har jag – som sagt – dels nya skollagen – 

att man ska kontakta väldigt fort om de är borta – och i regel pratar inte föräldrar 

svenska så då mejlar jag och jag har använt Google Translation för att också vara sä-

ker på att på nåt sätt kanske nånting går in. Jag vet ju inte hur den översätter. Det blir 

ofta tokigt men ofta får jag inget svar. De här eleverna som jag har i år svarar föräld-

rarna nästan aldrig. Förutom ett par stycken som jag sade förut som tycker att de har 

fått – äntligen en lärare som talar om när min son inte kommer – talar om när det gått 

bra och så där: Åh, vad roligt och tack så mycket. Men de flesta andra – man hör ing-

enting. Efter ett par veckor kanske de säger: Jojo! Han var sjuk där i tisdags det är 

därför han inte kom så att språket är ju ett hinder. Det måste man – alltså organisera 

med tolk så att det blir riktigt bra .   

ABP Har du märkt av någon skillnad i skollagen och läroplanen?  Alltså i de nya .  

LF 11 Nej. Inte så.  

ABP Det har ändrats från IVIK till… 

LF 12 Ja, men det som har blivit förändrat är att de har en – eftersom jag har jobbat med IV-

programmen de senaste sex åren så har de blivit förändrade på gott och ont. Det är 

mera styrt. Eller de har blivit bättre – att det är styrt åt vilket håll man styr på nåt sätt. 

Förut hamnade man på IV och sen så sorterar några lärare in en där och ibland blir det 

jättebra och ibland blir det inte så bra tycker jag man kan märka. Speciellt för – men 

det är fortfarande med våra elever tycker jag det är det svåra att – när går de över från 

språkintroduktion till ett annat IV-program? Och det kan ingen svara på egentligen 
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just nu. Skolverket har gett en väldigt allmän rekommendation och sagt att när beho-

vet av flera ämnen överväger behovet av svenska ska det vara ett annat IV-program.  

ABP Var finns den här informationen?  

LF 13 Det var på en konferens när någon räckte upp handen och frågade: När ska man sluta 

språkintroduktionen? Men– samtidigt vill några skolor ha eleverna, eller elevpengen, 

så flera Stockholmsskolor kör treåriga språkintroduktionsprogram, så att det till slut 

blir som ett slags preparandår. De har fått sina tolv ämnen. Men går man tre år där då 

är gymnasietiden i princip slut. Då kommer man inte in på…  

ABP … inte in på gymnasiet 

LF 14 Nej. Sen kanske man har samlat på sig lite grand från nian så man kan hoppa in på 

tredje året eller nåt sånt där men det tycker jag är lite konstigt. Det blir konstigt och 

det blir lite godtyckligt för det. En del av mina elever har suttit alldeles för länge på 

språkintroduktionen och förberedelseklasser. De säger: Jag är godkänd i nian och nu 

ska jag söka språkintroduktion igen. Nä-ä! Snart fem år i Sverige. Det är inte språket 

det hänger på – Du pratar lika bra som jag, du förstår. Det är läs och skriv – och det är 

många andra killar och tjejer i din ålder som behöver hjälp med det så du kan gå på 

nåt annat introduktionsprogram där du kan syssla med det du vill. Och en del har 

hamnat på – en del har de flyttat över för tidigt för att de pratar bra. Det finns inget 

som riktigt mäter det och det är …  

ABP Så det finns egentligen lite dåligt med vägledning ifrån det här området [pekar på 

skollag och läroplan] 

LF 15 Ja, för just våra elevers språkintroduktion. Vi har använt SFI:s kursplaner och deras 

nationella prov och så där. Nu får vi inte använda proven längre men kursplanerna. 

Intressant. 

ABP Varför får ni inte använda proven? 

LF 16 Nej, de bestämde i augusti 2011 att gymnasiet ska inte få använda proven.  

ABP Är det för att de är riktade mot vuxna eller? 

LF 17 Ja. Eftersom de här eleverna är både 18 och 19 och när de inte blir, när de har fyllt 20 

så är det SFI som de går till så att – jag tycker att det är väldigt bra – men sen får man 

ofta lägga till lite för att man tänker sig att alla ska försöka rikta in sig på att läsa vida-

re så man kan inte bara – man får gnida lite mer för att klara nians – men där är – det 

är konstigt,  för då – och Stockholm har sina egna kurser som de kallar SANG. Det 

här Europarådets A1 A2 B1 B2 och så här…  

ABP Ja, ja! De använder språkportfolion? 

LF 18 Ja. Det använder dem och de har egna prov och egna kurser men de är så stora. Det är 

klart att de kan utveckla det. Men småkommuner och alla som sitter med små grupper 

– det – då önska man att Skolverket gav verktygen. Man kan ju inte använda kurspla-

nen för årskurs 9. Och ettans eller treans kursmål. Jag menar det stämmer inte på en 

19-åring. Så där är det ett dåligt stöd. För det skulle vara lättare för båda. Jag tror att 

det skulle vara lättare för både lärare och elever att kunna säga att nu har du kommit 

så här långt. Och då kan du söka till ett annat program. Men då måste du stanna kvar 
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tills du är klar med det här.  

ABP Så det går inte att bara plocka den här språkportfolion från nätet och jobba med det?   

LF 19 Jag har inte riktigt satt mig in i det men jag tänker mig just att man behöver bygga 

upp för att få lite tester, lite prov, nånting. Alltså jag tycker det är just mot eleverna 

med ett nationellt prov, ett prov som alla gör samma. Inte som – jag har skrivit ett 

prov som  jag tycker stämmer med – det är rätt så … 

ABP Det är godtyckligt 

LF 20 Ja. Det blir godtyckligt. Och därför tror jag – några elever har kommit – har suttit för 

länge och några elever har de släppt vidare för fort och ibland bara på att de verkar 

trevliga. Ja, de är trevliga. De pratar bra och kommer i tid och verkar – ler och verkar 

förstå. Men det är nån slags yta som inte gynnar nån.  

ABP Hur ofta förekommande är det att du är inblandad i skeenden eller frågor som rör 

föräldrasamverkan? Är det dagligen eller är det per vecka eller …
 

LF 21 Ja, det är dagligen tycker jag. Framför allt med frånvaro närvaro då. Men som sagt – 

jag ropar men det är inte alltid jag får svar.  

ABP Och den här friheten som finns inom ramen för skollagen. Hur använder du den? För 

det är väldigt öppet vad det gäller föräldrasamverkan, till exempel.  

LF 22 Ja. Alltså det som är – hur ska man säga – man ska ju släppa sakta. Föräldrarna – 

även om de inte fyllt 18, bara sjutton och ett halft så kanske man inte kontaktar för-

äldrarna riktigt lika snabbt som om de är 15 och 16 för då kanske man kontaktar även 

i små – Idag har jag pratat med din son. Han skrattade åt en kompis när han läste högt 

i klassrummet och det är inte ok. Det kanske man berättar om det är en 15 åring.  Men 

en 17-åring – då kanske jag pratar med honom bara och sen får det räcka om jag tyck-

er att det har landat. Men annars – jag måste säga att jag inte är så jättehaj på vad jag 

har för spelregler här – på skollagen liksom . 

ABP Nej, det står inte så hemskt mycket. Så har jag frågan om ni har nån policy som gäller 

den här frågan föräldrasamverkan i skolan… 

LF 23 Ja, men det enda det är väl skollagen, att föräldrarna ska få veta mycket snabbare om 

frånvaron. 

ABP Ingen egen utarbetad.  

LF 24 Nej, nej. Jag tror inte vi hade på min förra – och ändå hade vi kommit ganska långt. 

Men att vi skulle ha introduktionssamtal så fort som möjligt.  

ABP Och förhållningssätt här? 

LF 25  Gentemot föräldrar? Ja, lite hur man ska säga, för det är föräldrar som är väldigt 

stränga: Lyssna på din lärare! Och man vet att det kan bli nån örfil när man kommer 

hem. En del har inga föräldrar, det är goda män istället eller kontaktpersoner som är – 

ibland väldigt godhjärtade och snälla människor som vill väl men inte kan så mycket.  

Och den som – som ser det som sitt uppdrag att uppfostra – Nu finns det inga föräld-

rar här så nu ska jag uppfostra och ställa krav och – men goda män kanske ser elever-

na ganska lite. De träffas kanske en gång i månaden eller nåt sånt där. Och de ställer 
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orimligt höga krav på dem som precis har legat under en lastbil i några månader för 

att komma hit och inte gått i skolan. Nej, men det går inte att – man kan inte säga:  

Men då! Hem och läs nu! Du ska läsa läxan! Det tycker jag är lite hur man – hur 

mycket man kan säga – man ska känna av vad som är – det ska gynna eleven. Det ska 

inte – det ska bli nåt bra när de kommer hem sen. Man ska vara sugen på att komma 

till skolan nästa dag. 

ABP När man har god man – var bor de här eleverna då? 

LF 26 Då bor de antingen i ett familjehem eller jourhem eller också i nåt boende med kanske 

lägenheter. Alla har varsitt rum och så kanske delar man kök och toalett. Då finns det 

personal på boendet .  

ABP Så de är i princip själva? 

LF 27 Ja, det är de. Så brukar de ha dels kontaktperson på boendet och dels god man och det 

är också – vem ska man prata med om de inte har kommit till skolan? Då ska jag 

egentligen kontakta god man för den är ju vårdnadshavare men god man är – han kan 

bo i Xxx – och kanske inte alls – de kanske har 15 elever. De har ingen personlig rela-

tion egentligen. Då säger god man, Kontakta kontaktpersonen istället. Men kontakt-

personen kanske bara jobbar måndag och onsdag förmiddagar.  Så det – de hamnar 

lite mellan stolarna när de är ensamma – Men det gör de andra också som har föräld-

rar som har tre olika jobb och inte kan svara för dem. Så det är lätt att det hinner gå 

ganska långt innan de … 

ABP Innan nånting händer. 

LF 28 Ja. Och det är svårt att hitta en tid. Jag har en kille som jag skulle ha en sån där intro-

duktionssamtal med: Sen när – du kan låta din pappa eller din mamma var med, för 

du har fyllt 18. Jo, det ville han nog. Fråga dem. Jag sade att det är bättre att du talar 

om när du kan för jag kan nog oftare än vad din pappa kan. Han glömde fråga pappa.  

Ska jag ringa pappa? Nej, han pratar ingen svenska. Kan jag mejla pappa. Nej han har 

ingen dator. Kan jag sms:a pappa. Nej. Så att jag tror att det tog två, två och en halv, 

tre månader innan vi fick ett första möte. Det är lite så. Det låter så enkelt. Man måste 

kontakta hemmen men …  

ABP Nu  har jag en fråga här om monokulturell, mångkulturell och interkulturell. Hur 

bevandrad är du i …  

LF 29 Monokulturell,  mångkulturell ...  

ABP Interkulturell. 

LF 30 Nej. Monokulturell tänker jag att i Sverige är vi alla svenskar och vi pratar svenska 

och firar midsommar. Mångkulturell – att vi har många olika sätt att vara och leva – 

och interkulturell. Det är, nej det vet jag inte.  

ABP Det är samverkan mellan…  

LF31 Jaha. Nej jag skulle säga det är dålig samverkan i Sverige generellt. Mångkulturellt 

tycker att vi har kommit så långt att vi är 

ABP Jag gjorde en sån här… att man kunde kryssa på för de här. 
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LF32 Aha? Aha! Åh, vad spännande! Skollag. Det måste jag sätta ett frågetecken för då. 

LGY. Ja den ligger nog här lite emellan va? Ibland försöker de få inte lite det här att 

vi är nog lite olika ändå. Den ligger nog mest här tror jag. Men den försöker lite ditåt 

ibland. Så här ska vi göra men tänk på att det finns de som inte – Eller hur? Och här 

har vi ingen och här har vi ingen [verksamhetsplan och lokal arbetsplan] – min skola 

– den tycker jag nog är – här. Den vill nog vara här men jag tycker inte att den är det. 

Nej. Min ledning. Ja, det blir nog också här. Mina arbetskamrater. Jag har inte så 

många i mitt rum här men – Vi är egentligen tre lärare som jobbar med den här grup-

pen. Men i arbetsrummet sitter vi två, sen en annan person och hon jobbar inte alls 

med den här typen av frågor. Hon är här skulle jag säga men min kollega är ju från 

Kurdistan. Jag upplever att hon är mångkulturell också för när vi pratar så är hon – 

det är intressant! 

ABP Ja, eftersom ni är flera personer får du kryssa lite här och var… 

LF 33 Ja, jag skulle nog säga att vi är lite här. Och sen är det önskar här. Här kan nog Fria 

gymnasiet vara. Eller hela skolan vill vara här.  Här är drömmen att få vara här [stry-

ker ”önskar” med tillhörande kryss och sätter ett kryss med utropstecken på raden för 

min skola] Arbetskamrater. Vi ligger här nånstans. Mig själv. Nej, jag har inte kom-

mit längre än hit tror jag. – Jag stänger nog ganska mycket när jag går hem så då har 

jag, ja – jag har några kompisar som är från andra kulturer som man träffar – gamla 

elever och sånt. Nej.  

ABP Nu har jag en fråga om förändring över tid i skolledarrollen och lärarrollen. Har du 

märkt av nånting –vad det gäller just föräldrasamverkan då? 

LF 34 Ja. Vad ska vi säga. Nu har jag jobbat – först jobbade jag på grundskolan , sen på SFI 

och där var ju ingen föräldrasamverkan. Men över huvud taget hela skolledningen har 

nog styrts upp att det är lite grand – att de skickar ut och pekar ut att nu ska det vara 

klart med utvecklingssamtalen. Nu ska ni ha pratat om de här sakerna, de här punk-

terna måste man ha ställt till föräldrarna. Eller mera tydliga direktiv.  

ABP Finns det tydligare direktiv med just det?  

LF35 Nej, men jag tycker från början när jag jobbade i grundskolan – där var det ingen som 

– det var en sån där förberedelse klass – vi satt i ett hörn. Det var ingen som brydde 

sig i vad vi gjorde. Och sen på gymnasiet gjorde alla enheter sina förberedelser till 

utvecklingssamtal men efter några år skickade rektorn ut att nu måste alla ta upp 

trygghet och trivsel, nu måste alla ha skickat ut till föräldrarna inom – nu måste för-

äldrarna ha… Ja. Det har blivit mer och mer tror jag –att man är ålagd att göra vissa 

saker. 

ABP Ja, i skollagen – enligt LGY 11 har rektorn ett ansvar för att se till at … 

LF 36 Och det har blivit mera sånt där skickat. Mycket. Alla ska ha skrivit på. Det har jag 

inte hört förut. Jag menar, en gång om termin ska det vara det, men det blir v 18 eller 

v 15 spelar ingen roll.  

ABP Hur fungerar era föräldramöten och mentorssamtal? Har ni mentorssamtal också 

med de här eleverna? 
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LF 37 Här har vi inte haft så organiserat men jag haft det på den andra skolan. Ibland funge-

rar det. Men jag tycker man – mentorssamtal kräver ganska hög personlig mognad för 

att sitta och prata om skolarbetet och hur har det gått och: Vad behöver du hjälp med? 

Det är inte alla som har kommit så långt. Föräldramöte. Det har vi inte kallat in på än 

här. Vi har inte haft nåt för att de var så få så vi hann träffa alla ganska snabbt. Men i 

Xxx hade vi faktiskt jättestora föräldramöten där vi beställde tio tolkar och så satte de 

vid varje bord. Den språkgruppen här och den språkgruppen där. Det tycker jag – det 

kändes bra tycker jag.   

ABP Hur var mötena organiserade då? Där i Xxx? 

LF 38 Föräldramötena? Ja, skolledningen presenterade sig och skolhälsovården och vi berät-

tade om, ja, men hur SFI – vi hade SFI:s kurser då – hur de var. Och vad nästa steg 

var. Och lite såna där frustatrationsfrågor när man känner att; Ja, men jag kan räkna 

matte redan det här är bara plus och minus. Ja, men den här boken är bara mattespråk. 

Du ska bara klara av den, eller en del av den så att du har lite begrepp så att du klarar 

av en riktig mattebok. Sånt där berättar jag om. Och en del ville börja läsa engelska 

direkt och då hade vi sagt att var man nybörjare i svenska då kanske man skulle vänta 

ett halvår så att man kanske inte skulle börja med två nybörjarspråk utan att man fick 

– om man inte hade läst engelska förut – så lite sånt. Ja . Allmänna frågor. Och visade 

runt lite och...  

ABP Men hördes – kunde föräldrarna komma till tals nånting? 

LF 39 Ja. Jag tror så där som på ett vanligt föräldramöte att det är några som pratar mycket 

och några inte alls men vi hade tolkar för det mesta då.   

ABP Och blir det incidenter med föräldrar?  

LF 40 Näää. Sällan, tycker jag. Nästan inga. Och det är nästan – det beror på – i många 

andra kulturer har lärare mycket högre status. Även om de har suttit hemma och svurit 

över mig så tror jag inte att de har hört av sig. Nej, jag tror inte det. För att läraren är 

lite – henne ska man inte säga emot. 

ABP Kompetensutveckling? Hur …?  

LF 41 Kring föräldrasamverkan? 

ABP Ja. Hur … 

LF 42 Nej, den är väldigt lågprioriterad på gymnasiet tror jag. Just eftersom det fasas ut där 

på gymnasiet.  

ABP Och handledning. Har du känt något behov av det nån gång?  

LF 43 Ja, nu! Här! Det gör jag faktiskt och det tror jag man skulle ha på en – i Xxx var vi så 

pass många så att vi handledde varann. Och många där hade mycket erfarenhet och så 

där. Nu har jag jobbat så pass länge så att jag inte riktigt behöver det än men just den 

här elevtypen – det är många med koncentrationssvårigheter . De som har elever med 

riktiga diagnoser, alltså Aspergerklass. De får handledning hela arbetslaget.  Det tror 

jag att vi skulle behöva just för att det är så många som inte har fått nån diagnos men 

som uppenbarligen behöver ha nånting. Ja, de har ingen koncentration och kan inte 

sitta still och glömmer och springer ut och in och – men där är det också lite svårt 
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kanske. Jag tror att de svenska föräldrarna vill gärna ha en diagnos. De vill ha en för-

klaring till varför är det så.  Men våra föräldrar tycker att det låter som att då är det 

sinnesjukhus: Nåt psykiskt fel på mitt barn? Nejnejnej! Jag ska bara prata med honom 

hemma [klatsch i nacken] så blir det bra. Jag lovar. Jag lovar nu har jag pratat med 

honom. Så det är nog ett par elever vi har pratat om med föräldrarna om det att de 

kanske skulle kunna gå och få lite tips och råd. Även om de inte vill göra en utredning 

– vad kan man tänka på om man har de här svårigheterna. Men nej. Det vill de inte – 

för det är inget fel på mitt barn. Han har svårt att sitta still. Ja, men jag ska prata med  

honom[klatsch]. 

ABP Min sista fråga: hur märks föräldrarna i skolan? Och det har du ju svarat på redan . 

LF 44 Ja, väldigt lite – väldigt, väldigt lite. 

ABP Tror du att det finns anledning att utveckla nån form av samverkan med dem? 

LF 45 Ja, det måste det var eftersom det funkar så dåligt. Det borde nästa vara i – jag vet de 

hade en sån där introduktionsperiod i kommunerna där man får träffa olika myndighe-

ter, polis, och så – och då kanske det skulle vara värt att träffa skolan också – dels att 

det här med mål att uppnå. Det är inte de här relativa betygen. Det är inte som en 

stämpel. Och hur mycket föräldrar förväntas stödja och pusha egentligen. Jag tror en 

del tycker att det är skrämseltaktik och mycket utantill inlärning kanske. Så går man 

hem och gör det man ska och kanske räcker det. Men svenska skolan blir en väldig 

krock för ungdomar också. Jag menar, kommer man 13-14 till en skola – kommer 

man från en strikt skola eller ingen skola alls – det blir ett väldigt konstigt första möte 

tror jag. Det speglar sig på en del av de som har varit här länge tror jag. Det är därför 

som det blir fel bild av hur det ska vara i skolan. Man behöver inte göra nånting. Man 

kan komma när man vill, läraren säger inget, blir inte arg. Där tror jag att man skulle 

behöva en kurs i svensk skolkunskap för föräldrar för det är lite svårt för dem. Det är 

kanske en bok man ska skriva på lätt svenska! 

 

LFs svar på kompletteringsfrågorna:  

Hur får elevernas föräldrar information om skolsystemet, den svenska pedagogiken, 

och de förväntningar som finns på föräldrar? Är det något som ni informerar om på 

skolan? Vem gör det? Förväntas någon annan tillhandahålla den informationen? Vem, 

i så fall? 

 

Jag tror inte att någon har ett faktiskt ansvar att utbilda föräldrarna. Nyanlända flyktingar, 

får någon slags introduktion i sina kommuner. I XX som jag känner till bäst handlade den 

om att träffa polis, soc tjänst, försäkringskassa, mfl.  Eftersom ”invandrare” har så olika 

bakgrund och behov så tror jag att det skulle vara svårt att lägga ansvaret på någon speci-

ell. Inte alla berörs av introduktionen; ”Kärleksinvandrare” till exempel. 

I Xxx försökte vi ge delar av informationen på föräldramöten då vi hade tolkar inbokade 

på alla språk. T ex en förklaring av skillnad mellan grundskola och gymnasiet och var nå-

gonstans Språkintroduktionen låg. Samt information om hur fortsättningen ser ut efter IM-

programmen.  Sedan upprepas det på utvecklingssamtalen.  
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Jag tror i och för sig att hur mycket man än informerar så är det en invänjningsperiod 

innan man förstår på riktigt vad det handlar om. Att översätta ord som ”eget ansvar” och 

”måluppfyllelse” är lätt, men att förstå det ur en skolverklighet är något annat.  Jag hoppas 

och tror att skolor som har en stor del av sina elever från andra länder jobbar mer koncent-

rerat med detta. Jag har alltid jobbat på skolor där ”invandrargruppen” varit undantaget och 

i minoritet. Inget som övriga skolan engagerar sig i. Jag tror att många skolor fortfarande 

ser sig som svenska, även om verkligheten är annorlunda och då ser man inte att det finns 

behov av sådan föräldrakunskap. 

Vad önskar du dig för att få någon form av utveckling? Vad vill du ha mera av för att 

höja kvaliteten inom detta område? 

 

Jag har funderat på detta mycket senaste året. Kanske mest för att mina barn börjar bli sto-

ra och jag har lite mer fritid. Som jag skrev i fråga 1 så har jag alltid jobbat på skolor där 

min verksamhet varit undantagen. Därmed har all fortbildning som erbjudits och pushats 

för handlat om annat än mångkultur, andraspråkinlärning eller likande. Vid medarbetar-

samtal frågar alltid chefen vad man vill utveckla sig i och jag har sällan haft något svar. 

Det blir oftare att man akut behöver lära sig mer om ett dataprogram t ex. Just idag satte 

jag mig och sökte på Stockholms Universitet. Men det är en djungel att hitta rätt kurs. Jag 

vet inte ens vilken institution jag ska börja söka i! 

Vad vill jag ha för att höja kvalitén? Jag har inget enkelt svar på frågan. Som jag sa så 

är invandrargrupperna som jag möter mycket heterogena: Ensamkommande utan föräldrar, 

föräldrar som gift sig med en svensk, föräldrar med god utbildning, föräldrar utan utbild-

ning, fattiga, rika, de som ser Sverige som en framtid och de som ser Sverige som en över-

gångsperiod. Engagerade föräldrar och oengagerad pga långa hårda jobb. Och inte minst 

ungdomar/barn som vill eller inte vill vara i Sverige. Jag vet inte vilken kurs eller insats 

som skulle behövas för att träffa rätt bland alla dessa. Man måste nog jobba på många håll 

och ur olika vinklar. Att erbjuda föräldrar en kurs i ”svensk skolkunskap”, precis som man 

får träffa försäkringskassa och polis är ett steg. Goda mentorer och tolkar som kan förtyd-

liga vid personliga möten är en annan. Att lärarna har tålamod och om och om igen förkla-

ra för eleverna hur vi ser på skola och undervisning här i Sverige är nog det som ger effekt 

i vardagen.  

Var tar det stopp någonstans? Vari ligger svårigheterna? Är det i personer, skolans 

organisation, lagar, läroplan, ämnesplaner? Till exempel, om du tänker dig att du har 

en idé som du gärna prövar men vet att det finns problem med att genomföra den, vari 

ligger dessa problem? 

 

Stopp tar det sällan, men det finns nog ofta ett ointresse, just för att den undervisning och 

de elever vi möter tillhör minoriteten på skolan. Deras bekymmer angår bara mig som lära-

re anser de flesta. Man ser inte att det är en investering för framtiden. Kanske skulle vi se 

färre invandrarungdomar på IM-programmen om de fick en bättre start i den svenska sko-

lan. Både vad gäller undervisningen, krav på eget ansvar och kunskap kring vad skolan 

förväntar sig av eleven och hemmet. 
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Lagledare Språkintroduktionen Kommunala gymnasiet (LK) 
 

[?] = ohörbart; … avslutar inte meningen; – kort paus, eller byter tankespår 

  
ABP Jag är nyfiken på föräldrasamverkan från din horisont. Hur ser det ut?  

LK 1 Ah - den förekommer väl knappast. Nej men, vad ska jag säga? Det är delvis bero-

ende på våra elevers ålder och, ska jag säga, tillgång till föräldrar eller vårdnad-

shavare. Många är ju vuxna och klarar sig själv och sen är det också, tradition. De 

som har sina biologiska föräldrar – alltså när vi hade våra arabiska elever här, då 

fanns det föräldrar och då hade vi egentligen kunnat ha nån slags projekt eller ha 

nån – för där fanns ju ändå föräldrar fysiskt i bakgrunden även om de egentligen 

kom hit bara på möte, det där mötet som vi har en gång om året. Eller också i 

samband med utvecklingssamtal. Det var väl egentligen då som vissa kom. Annars 

är det ju – det finns ingen tradition egentligen hemifrån att föräldrarna ska delta så 

mycket i skolarbetet, eller i skolan och ha kontakt med lärare. Det känns ganska 

främmande tror jag, för många, så att det inte alls den här svenska traditionen. 

Man lämnar över eleverna och litar på att läraren ska sköta det här med skolan och 

lär eleverna det de behöver. Men visst, vi har funderat en del men egentligen har 

vi inget samarbete med föräldrarna. Vi har pratat om det,  om man skulle – Det har 

väl getts enstaka hemuppgifter. Man har bett elever, fråga sina föräldrar om vissa 

saker för att involvera föräldrarna i elevernas studier, för att det är klart att det är 

viktigt att få med dem. Men det är mera fläckvis, men det är min uppfattning. Jag 

har ju haft elever som inte har kommit så långt och då, har man egentligen – nej, 

jag har själv haft ganska lite kontakt med föräldrarna – mer än det som jag sa för-

ut. Sen är det alla de här ensamkommande barnen – de är ensamma. De har inga 

föräldrar med.   

ABP Hur många såna elever har ni här? 

LK 2 Det är ganska många som är det, och jag skulle tippa att det är runt hälften. Vi fick 

ett stort gäng elever från XX-skola. Där fanns bara ensamkommande och de gick 

ju – de hade svensk kurs på XX-skolan, sen lade de ner det där. Och då flyttades 

de hit. Så att vi har mänga ensamkommande. De har ju goda män, de har ju kon-

taktpersoner på boendet, och där är det väldigt olika på hur mycket hur aktivt man 

tar del i elevernas studier. En del är engagerade, åtminstone som det låter, men 

man vet ju inte hur mycket de faktiskt tar det och stöttar eleverna. Både när det 

gäller goda män och de här personerna på boendena. Vissa av de här boendena – 

de är intresserade och där tar man initiativ och försöker hjälpa eleverna och stöttar 

dem och kommunicerar mycket på fritiden medan andra verkar ha väldigt lite, så 

att – det är lite svårt att hitta formerna för det här, på det viset. Och på utveck-

lingssamtal så kommer det en kanske från boendet nån gång, kanske kommer nån 

god man ibland men det är väldigt upp till personen – individen som faktiskt har 

ansvaret då. Men vårdnadshavare juridiskt är väl goda männen egentligen. Och det 

kan ju vara folk som bor långt bort och som ska komma hit och som har väldigt 
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lite kontakt med sina adepter, eller sina, killar oftast. Det är mest uppehållstillstånd 

som de jobbar med. Sen är det ju boendena och det skiljer sig väldigt mycket.  

Det är ju så att det här ett utvecklingsområde egentligen hos oss tror jag. Ta kom-

petensutveckling som finns på en av de här lapparna till exempel, hur man skulle 

kunna kanske få lite input hur man skulle kunna göra, men det är verkligheten som 

gör att det kan vara svårt att få igång nånting i och med att det är inte som när man 

har föräldrar nånstans i bakgrunden. När de finns där, då kan man ändå på nåt sätt 

komma igång om man skulle vilja om man hade lite idéer. Men nu är det andra 

saker, praktiska problem som man stöter på för att få igång det här, så att det är lite 

knepigt.  

Vi kan inte heller gå in och – ja, när de är 18 så är de ju 18 och då bestämmer man 

själv, så där har du en gräns. Det är som sagt inte så väldigt många som har – sär-

skilt inte både föräldrarna med sig, utan mamma – det är ju kärleksinvandring 

också – thailändare har ofta sin mamma med sig hit och sen har de kanske en 

svensk pappa och där är det också lite varierande på hur mycket intresse och en-

gagemang som man känner att man är beredd att ställa upp med hemifrån. Och 

förmåga också. Så att i princip alla som pratar persiska, där har du ingenting att 

bygga på då – föräldrar – utan det är utifall det finns nån på boendet som kan och 

är intresserad av att komma hit och bygga upp nånting, och det finns vissa före-

kommande fall. Det är lite olika. Araberna, egentligen, där som sagt, som jag sa, 

där har du nånting, där hade det ju kunnat vara nånting , men som sagt, det är ock-

så en tradition att skolan sköter sitt och vi sköter vårt. 

ABP Hur ser en dag, eller en vecka eller en månad ut? Hur ofta förekommande är du 

inblandad i sånt som gäller föräldrasamverkan? Hur ser det ut? 

LK 3 Nej, utan det är som sagt i samband med föräldramöten, utvecklingssamtal och 

såna här praktiska grejer om eleven ska vara borta av nån anledning – man har ju, 

enligt skollagen och så vidare har vi ju ansvar för att informera hemmet om eleven 

– eller boendet då – om eleven är frånvarande så vi måste – få reda på varför ele-

ven är frånvarande – så att det är mest i samband med det – frånvarorapportering 

och så vidare, som man har kontakt. Det är den där, vad ska jag säga, kontinuerli-

ga kontakten med … 

ABP Och hur ofta förekommande blir det då? Är eleverna särkilt frånvarande eller är 

de mest här?  

LK 4 Ja, det är de här som är borta mycket som – där har man mera kontakt då och om 

eleven alltid är här så har man väldigt liten kontakt. Sen de här boenden är det ju – 

det kan vara ganska många elever och då har vi alltid – de kanske vi pratar med en 

gång om dan för att det är alltid nån som är sjuk. Eller så ska de träffa den och den 

– så är det ju – men – eller att de hör av sig för att eleverna har synpunkter på oli-

ka saker kanske, ja – på sina studier och då är det jättebra att – till exempel i X-by, 

på boendet där – de har vi rätt bra kontakt med. De har jag pratat med flera gånger. 

Där tar de också tid med eleverna så att eleverna – de sitter och pratar om hur det 

går och: Är ni nöjda? Vad tycker ni? Funkar det bra? Och är det nåt att ni vill att vi 
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ska framföra? Så att de har ringt några gånger och sagt: Varför är det så här? Och: 

Vi skulle vilja ha det så här. Så att där är det ju en del synpunkter där, och en del-

aktighet och man är med i nån slags påverkan. Man tar initiativ till saker, men från 

andra håll här man aldrig nånting mer än att, ja – den och den kommer inte därför 

att … och sånt där  

ABP Man har ganska mycket frihet innanför ramen för de här [skollagen, läroplanen] 

och frågan var, använder ni friheten till nånting och om det finns nån policy vad 

det gäller föräldrasamverkan? 

LK 5 Nej, inte mer än att, som jag sade förut. Vi har föräldramöte alltid och då bjuder vi 

in både vårdnadshavare från boendet och tolk och så, och sen de här utvecklings-

samtal som vi har en gång per termin, då.  

ABP Så man följer helt enkelt det som står. 

LK 6 Ja, nej annars är det inget direkt … 

ABP Hur förstår du begreppen monokulturell, mångkulturell och interkulturell? Är det 

nånting som ni har diskuterat?  

LK 7 Inte mer än att, eftersom flera ut av oss har ju gått didaktik – alltså vi har skaffat 

oss ”more or less” behörighet här att utöva det som vi är satta att göra så att – och 

däri ingår ju just en sån där sak, vad som är faktorer för att uppnå god framgång 

och så vidare och – kultur – så att… Men vi skulle egentligen behöva mycket mera 

utav såna här diskussioner, för det har ju att göra med – men det är ju det här alltså 

– det kräver tid – att man sätter sig ner och har pedagogiska diskussioner och, dis-

kutera lite grand förutsättningar kring de som vi håller på med – om man ska 

komma lite på djupet, men det tycker jag inte att vi har riktigt, eller har haft – så 

att, nej, inte särskilt mycket. 

ABP För att jag har gjort ett litet, vad heter det, ett diagram kanske,  

LK 8 Eller i och för sig, jag menar, vi är lite så där, om du - det kanske blir mera kon-

kret om du visar mig det där pappret  

ABP Jag vet inte riktigt – alltså monokulturell, just det där att det bara finns en kultur, 

mångkulturellt att det finns många kulturer, och det interkulturella att det finns en 

samverkan de emellan, att det händer nånting där emellan -  tycker du att du kan 

tillräckligt mycket för att placera ett kryss. Men alltså,  hur pass – om det är mo-

nokulturellt, hur pass är det, om det är riktigt, riktigt  monokulturellt - kanske om 

det är på väg… 

LK 9 Hur jag uppfattar skollagen utifrån  

ABP Ja, precis, till exempel, och läroplanen, verksamhetsplanen och så vidare 

LK 10 Just det, oj! 

ABP Hur ser du på, alltså lek med det lite 

LK 11 Just det. Mm. Men här menar du alltså att ett språk, en kultur blir dominerande av 

olika skäl kanske i en av våra språkgrupper, till exempel här  

ABP Nej, - jag tänker över lag, om man läser skollagen , hur uppfattar du den? Är den 
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monokulturell eller… ? 

LK 12 Nej, då känner jag att jag kan för lite för att kunna uttala mig här [skollagen] om 

skolagen, då måste man gå in i lagtexten känns det som, och titta lite, men i och 

för sig, min uppfattning är väl att man strävar åt, interkulturell – då skulle det bli 

nån slags samspel menar du? Man låter den ena befruktar den andra? 

ABP Ja. 

LK 13 Ja men då känns det för mig som att det ligger här nånstans kanske men kanske 

man har börjat röra sig åt det här hållet… Fast jag vet inte, det kan jag inte säga 

ABP Nej, men kryssar för där du tror, varsågod! 

LK 14 Men på pappret, eller är det så du menar -  i texten, det texten andas så att säga 

ABP Ah, precis. 

LK 15 Kanske här… Det här vet jag inte om det skiljer sig nånting – de ska väl vara 

ganska lika 

ABP De är ganska lika 

LK16 Ja, verksamhetsplanen – det är den kommunala då, va? 

ABP Mm, precis 

LK 17 Vad man har för – där tror jag inte de har kommit lika långt. Det kanske är här 

nånstans. Den lokala arbetsplanen, mm, det är skolans då – alltså den tror jag lig-

ger ungefär samma tyvärr, vi skulle ju kunna – är det här – din skola, ja – Lokala 

arbetsplanen – är det arbetslagets eller? 

ABP Den här… 

LK 18 Mm – ok så det är förvaltningen, helt enkelt då - Här känner man sig lite på hal is. 

Skolan, här börjar det bli lite sluttande planet där tycker jag, äh, det där var alltså 

förvaltning… Alltså, det är ganska dåligt – äh, jag tror att det ligger här nånstans – 

äh, om det här är rektor eller om det är utbildningschef, det är… 

ABP Ja, du kan sätta lite olika kryss. En kan vara här och en kan vara här, så lik-

som…lite  

LK 19 Mmm. Det är väl där nånstans. Men som sagt, här är det väldigt … 

ABP Förändring över tid i skolledarrollen och lärarrollen –har du märkt av det vad det 

gäller föräldrasamverkan, finns det några skillnader? 

LK 20 Nej, det har jag inte märkt så mycket av 

ABP Och föräldramöte och mentorssamtal och utvecklingssamtal – hur fungerar dem?  

LK 21 Alltså där tycker jag att det har – man styr upp det mot, ska vi säga, kopplar det till 

det här Europarådets nivåskala till exempel, lite mera. Man försöker – istället för 

att bara lite så där allmänt sitta och prata om, ah det går bra, det går bättre, si och 

så, – styr man upp det mot bedömning och var eleven ligger gentemot kriterier av 

olika slag och – det tror jag att man försöker vara mera  stringent än vad man har 

varit förut.  
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ABP Blir det incidenter med föräldrar med invandrarbakgrund?  

LK 22 Jaaa – det har väl hänt nån gång, vad ska jag säga, det har det ju när jag tänker 

tillbaka, lite såna här hedersrelaterade grejer – nån tycker att den här eleven ska 

inte gå tillsammans i gruppen med den här eleven, såna saker, och sådär –ofta när 

det har gällt flickor 

ABP Och då har det varit en manlig elev som de inte vill ha i samma grupp? 

LK 23 Ja, ofta är det så 

ABP Kompetensutveckling, har ni nån form av det, hur, för er själva då eller för…? 

LK 24 Det har vi ju, som jag sade, det här med att vi har gått andraspråkssvenskan nästan 

allihopa här, höll jag på att säga 

ABP Men det var inget speciellt riktat mot föräldrasamverkan  

LK 25 Nej  

ABP Sist men inte minst, på vilket sätt märks föräldrarna i skolan? Och finns det nån 

anledning att utveckla nån form av samverkan? 

LK 26 Nej, de märks väl inte. Nej, det är som sagt i samband med de här mötena som vi 

har haft, när vi har föräldramöten eller utvecklingssamtal eller att de kommer hit 

för att det är nåt problem, som sagt var, som du var inne på, den där sista frågan. 

Nej, just det här samarbetet, föräldrasamverkan, vi har väldigt lite av det. Visst. 

 

Rektor: Kommunala gymnasiet (RK) 

 [?] = ohörbart; … avslutar inte meningen; – kort paus, eller byter tankespår 

 

ABP Min fråga till dig är om du från din horisont vill berätta om föräldrasamverkan? 

Och då speciellt, dels generellt, men också speciellt i förhållande till språkintro-

duktionen, då. överlag. 

RK 1 Jag vet inte vad du menar när du säger föräldrasamverkan – vad du förväntar dig 

av det, liksom, det är svårt att svara på frågan  

ABP Men bara rent allmänt, hur ser du på det, hur – är det nånting som du över huvud 

taget befattar dig med eller – hänvisar du – eller, alltså hur gör du – i förhållande 

till det, har du nån policy, finns det ån policy överlag med hur vi gör på den här 

skolan på den här enheten?  

RK 2 Med föräldrasamverkan? Nej, det finns det inte. 

ABP Ni följer helt enkelt det som finns i skollag och läroplanen. 

RK 3 Mm-mm [ja] 

ABP Jag undrar över hur en dag eller en vecka eller en månad ser ut, hur ofta före-

kommande är det att du över huvud taget har med frågor kring föräldrasamverkan 
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att göra? 

RK 4 Jo, det gör det hela tiden i och med att jag har ansvaret för elevhälsan. I de sam-

manhangen träffar jag föräldrar hela tiden – eller om det är föräldramöten är det 

klart att jag är med på det också. Och vid föräldramöten då förklarar man ju skol-

lag och verksamhetsplan, uppdrag och såna saker, men det blir ju mer en informa-

tion, det blir inte nån samverkan i – alltså i nån annan organiserad form utan det 

blir ju när man har elevärenden som jag träffar föräldrar. Det är inte dagligen utan 

vi kan – jag har en avsatt tid en gång i veckan där jag – vi – det kan vara vid in-

skrivningar eller vid uppkomna elevärenden och så, så att – som vi jobbar utifrån.  

ABP Och du behöver inte träffa föräldrarna själv nån gång.  

RK 5 Nej 

ABP Det sköter laget? 

RK 6 Ja. 

ABP Man har ganska mycket frihet inom ramen för skollagen och läroplanen. Använ-

der den här friheten på något särskilt sätt, men det har du i princip redan svarat 

på.  

RK 7 Mm-mm? 

ABP Ja, i och med att ni gör ingenting utöver det som står där. 

RK 8 Vi gör säkert massor med saker men inte nån organiserad föräldrasamverkan, det 

har vi inte. 

ABP Finns det nånting i ert förhållningssätt som du känner kanske utmärker er? Hur 

fungerar det? Tycker du att föräldrasamverkan, det som finns, som ni har, att det 

fungerar väl?  

RK 9 Ja-aa. Jag har i alla fall inte stött på några liksom problem eller svårigheter. Det 

som är viktigt är det att det finns tolk, så att vi har möjlighet att förstå varann, och 

det använder vi väldigt mycket av så att man är noga med att de ska vara bekväma 

i ett samtal och känna att de blir förstådda och vi förstår dem.  

ABP Jag har läst nån gång, jag minns inte var nu – att ibland ifrågasätter föräldrar 

tolken. Har ni haft problem med det? 

RK 10 Nej. 

ABP Hur förstår du begreppen monokulturell, mångkulturell och interkulturell? Är det 

nånting du funderar på eller använder nån gång eller – ingår de i vokabulären? 

RK 11 Ja, det gör dem. Jag vet inte hur jag ska säga, men på den här skolan, om du vill att 

jag ska beskriva den här skolan så är den ju inte mångkulturell i den meningen att 

man inte använder sig av de olika kulturer som vi faktiskt har representerade i sko-

lan 

ABP Nej, alltså medans du pratar om det så kan du titta på den här kanske. Jag tänkte 

att du kan kryssa för i de olika  - här, var nånstans i de här som du tycker skolan 

ligger – eller de här olika sakerna  
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RK 12 Det är svårt att veta. Man känner ju bara till de program som man själv har.  Jag 

vet inte hur det fungerar i övriga program, så därför kan jag inte svara för dem. 

ABP Men då kan man ta bort skola eller sätta enhet eller – du får leka med den här. 

Det är inte skrivet i sten utan är bara hur du känner  

RK 13 Men vad ska jag säga här. Skollagen, den är ju liksom för att man ska kunna vara 

både mångkulturell och interkulturell. Och läroplanen också. Verksamhetsplanen, 

om man då tänker att det är kommunens, då finns inte det perspektivet riktigt hel-

ler, det gör det faktiskt inte. 

ABP Nej, men sätt dina kryss där du tycker det passar. 

RK 14 Och den lokala arbetsplanen, den skrivs utifrån den kvalitetsredovisningen som vi 

gör och den handlar ju mer om hur man ska uppnå målen och hur man ska höja 

resultaten på något sätt, så. För det som är den lokala arbetsplanen – förr så brode-

rade man ut lite mera värdegrundsfrågor och så men det är inte riktigt så längre.  

ABP Jag trodde att det var så att skollagen gick ner till läroplanen och sen verksam-

hetsplanen, det är kommunens tolkning av läroplanen och skollagen och sen att 

arbetsplanen var en tolkning av allt detta.   

RK 15 Jo, men, så är det ju, i princip är det det. 

ABP Men det har med kvalitet att göra också?  

RK 16 De frågeställningar som man tar upp i kvalitetsredovisningen och de frågor som 

beaktas där, de är frågor som har tagits fram i verksamhetsplanen så visst hänger 

det ihop, absolut. Men att det egentligen har så mycket mål och visioner kring hur 

man - mångkulturalism, det har det inte. Och inte specifikt för den här skolan hel-

ler. Även om jag bara kan svara för min del.  Inte ledningen heller. Alltså så, ty-

värr. Det är så. Jag tycker det är jättetråkigt. Mina arbetskamrater, om jag säger att 

mina arbetskamrater är de lärare som finns på språkintroduktionen så är det klart 

att det perspektivet finns där, det gör det ju, även om de ofta, eller vi ska jag säga, 

att vi upplever att vi är en isolerad ö i förhållande till övriga skolan. Sen så försö-

ker jag, jag är ju, jag försöker lyfta den här frågan emellan varven. Sen har jag 

många andra frågor att fundera över. Men det är en fråga som verkligen skulle 

behöva ha mycket högre prioritet, kan jag tycka . Sen är det svårt idag – på det 

sättet det är organiserat efter de nya läroplanen med alla kraven på att man ska ha 

12 ämnen för att ta sig in på högskoleförberedande. Och ska man läsa 12 grund-

skoleämnen så blir kopplingen till gymnasiet – den är inte alls självklar utan den är 

väldigt segregerad organisatoriskt sett  

ABP Det blir svårare alltså att integrera eleverna nu när de läser 12 ämnen än när de 

läste tre? 

RK 17 Ja. De måste koncentrera på de ämnena då. Nu håller vi på och organiserar om 

verksamheten på Språkintroduktionen så att det ska bli tydligare spår och att man  

som elev, eller som Språkintroduktionselev och som nyanlänt vill utmana, så att 

säga för utbildningsspår, vi håller på att ta fram det. Eftersom eleverna har tre år 

på sig att läsa in grundskoleämnen så har vi begärt i nämnden att de ska få börja i 
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gymnasiet senare än 20 år, eftersom det har varit gränsen för att få börja på gym-

nasiet och de här eleverna behöver mer tid. Sen kan det vara elever som har god 

skolbakgrund som i princip har läst nästan hela gymnasiet. Då räcker det i princip 

att gå vårt spår tre i ett år så har man gymnasiebehörighet. Det finns inga vattentä-

ta skott mellan spåren, man kan byta efter behov. Man ska ändå veta vad det är för 

utbildningsväg som man går och vad det kan leda till. 

ABP Betyder det att man kan börja läsa tidigare på gymnasiet eller blir man kvar inom 

språkintroduktionen hela tiden?  

RK 18 Det har vi diskuterat, och visst kan man – om man börjar läsa – om det är så att, 

vad ska man säga, vi pratade om det när det gäller spår 2, de som ska till yrkes-

programmen, att man lägger in praktik veckor, ganska mycket praktik veckor i år 

tre så att vi måste gå efter vad de kan komma in på på gymnasiet sen, men att läsa 

ämnen på gymnasienivå skulle man då vara färdig och man får läsa om ämnena en 

gång till för det finns ingen – det är inte bra att man läst färdigt, låt säga matte som 

många är rätt bra på, men har man läst färdig matte och hoppar över matte ett år är 

inte bra, utan man behöver räkna hela tiden, så at säga för att uppehålla kunska-

perna, så att det kan man göra då för att man ska integrera men för själva utbild-

ningens del så … De kommer ändå att ha så pass mycket att göra så att de kommer 

att ha fulla veckor, så att säga, med sitt eget 

ABP De  här lärarna som kommer från gymnasiet och har ämnen med eleverna, är det 

så att de jobbar språk- och ämnesintegrerande? 

RK 19 Nej. Det är bara ämnet, så är det ju. Utan det är de lärare som jobbar på språkin-

troduktionen som har den medvetenheten, så är det ju.  

ABP Men hur går det att höja den medvetenheten hos…  

RK 20 Det är det jag tänker på – jag har gjort – jag har jobbat med en bok som heter Pe-

dagogisk bedömning, en grön bok. Ja, den här [visar boken]. Den här har jag job-

bat med med alla mina lärare på mina program alltså och det finns ett kapitel i den 

här boken som handlar om att arbeta med flerspråkiga elever, att bedöma flersprå-

kiga elever för deras språkutveckling av en författare som heter Lena Sjöqvist. 

Hon pratar om – vem bedömer språket – så att man inte ska fastna i att man bedö-

mer språket  utan att man måste bedöma vad de egentligen vill säga – och kunska-

perna, vad ska man säga, att de egentligen finns  

ABP Ah, man kan inte säga att bara för att du inte kan språket har du inte kunskaperna 

RK 21 Nej, precis, det är inte rättvist. Vi ställer höga krav på språkkunskaperna i skolan 

idag men att man måste ge dem möjlighet att visa på andra sätt eller på, att man 

måste se igenom det på nåt sätt. Så att det inte är ett hinder. Så det har vi diskute-

rat. i mina program. Det är i alla fall en början, kan man säga 

ABP Har du märkt av förändringar över tid i skolledarrollen och lärarrollen? I 

förhållande till det här med föräldrasamverkan? 

RK 22 Alltså, nu är vi i XX-kommun och generellt så liksom – de flesta föräldrar litar på 

skolan i den mening att de egentligen inte har – det är klart att de engagerar sig i 
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sina barn i lägre åldrar, men i gymnasieåldern så är det inte så mycket föräldraen-

gagemang. Men det är klart att det finns föräldrar som är engagerade också, och 

där faktiskt eleverna är myndiga och de ändå följer med på samtal och så, men att 

det ska vara nån större förändring, det vet jag inte om jag kan svara på – inte så att 

det är märkbart så att jag har funderat över det. Det är väl så att man från skolans 

sida får markerat att eleven är vuxen, att man vänder sig till eleven om eleven har 

fyllt 18 år. Ofta är det ju så att man ändå frågar eleven om det är ok att man vänder 

sig till föräldrarna, man måste ju ställa frågan, men jag vet inte om det är nån 

skillnad sen tidigare. Kanske att man vill ha med föräldrarna mer nu är tidigare. 

Alltså i samtalen, om man sitter med ett föräldrasamtal – att man – fast man alltså 

måste fråga då, eleven först. Man måste få ett samtycke att man ska vända sig till 

föräldrarna.  

ABP Jag tänker på åtgärdsplaner, att när man gör dem så måste det vara väldigt 

ensamt för eleven att sitta där och har skolans representanter runt sig  

RK 23 Precis, och det är klart att man får medvetande göra eleven också om att det fak-

tiskt är möjligt att – de har rätt att ha med sina föräldrar – att det inte är så att de 

inte får komma till skolan när man har fyllt 18 år, jag menar det är mer elevens val 

– och att vi gärna ser att elevernas föräldrar är med så klart 

ABP Skulle du tycka att det var nånting att använda grundskolans läroplan på språkin-

troduktionen med tanke på att föräldrarna får mera utrymme där? 

RK 24 Ja, jag tycker nog att skolan ändå – nu har vi studie- och yrkesvägledare som job-

bar med  de här frågorna väldigt mycket, nära eleverna och nära föräldrarna också, 

att försöka förstå det svenska skolsystemet – vad man har för möjligheter, vilka 

vägar man kan gå och jobbar också väldigt nära lärarna kring  just att skapa förstå-

else kring - vad är det jag kan välja i det svenska samhället  - som hur ser de här 

yrkesområden ut, gör studiebesök och gör arbeten kring det – för att de ska få så 

bra grund som möjligt för att kunna välja vad de ska gå vidare med – och det gör 

studie- och yrkesvägledaren tillsammans med lärarna på språkintroduktionen  

ABP Träffar SYV dem separat eller på föräldramöten bara? 

RK 25 Nej, men alltså de träffar eleverna och föräldrarna separat.  

ABP Det gör dem? 

RK 26 Jo, då. Det gör de ju. Och eleverna flera gånger, alltså, mycket såna träffar och 

pratar ofta om ah, hur ska din framtid se ut, vad har du för möjligheter, hur det 

svenska systemet ser ut och så, jag tycker att det blir tillgodosett där. Så det är 

väldigt mycket SYV-arbete för nyanlända. Väldigt mycket.  

ABP Har du märkt av några incidenter med föräldrar med invandrarbakgrund? 

RK 27 Nej, alltså det har varit någon förälder nån gång som har kommit till mig och då 

har det kunnat handla om en elev eller ett barn i familjen då som har försvunnit, 

som har gått under jorden på nåt sätt, va, och där det naturligtvis kan finnas alla 

möjliga orsaker till det, men där eleven är myndig i det svenska samhället och där 

de då kommer som föräldrar och vill veta: Vad gör skolan? Och: Var är hon nå-
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gonstans? Och vill ha kontaktuppgifter till andra personer runtikring och så. Och 

sånt ärende till exempel där man har fått hänvisar de till att hon är myndig och hon 

får besluta själv och så ser det ut i svenska systemet. Det blir svårt men… 

ABP Så kompetensutveckling har du redan svarat på vad det gäller den här boken  

RK 28 Ja, bland annat då, men sen så är det ju så att alla lärare på språkintroduktionen har 

gått lärarlyft och läst svenska som andraspråk så att alla är utbildade så att säga  

ABP Hur mycket har de nu över lag? 

RK 29 Det ser lite olika ut. En del har mer än andra, men alla har läst två terminer, en del 

har läst tre terminer och en del har mer. 

ABP På vilket sätt märks föräldrarna i skolan? Jag läste i skollagen att man kan bilda 

lokala styrelser, men det är ingenting som ni har gjort? 

RK 30 Jo, för flera år sen så hade vi försök med lokala styrelser  

ABP Och det föll inte så bra ut? 

RK 31 Nej, vi lade ner det, men det var för ett antal år sen, det var ganska länge sen.  

ABP Vad är det som gjorde att det inte funkade då?  

RK 32 Nej. Det kräver engagemang från föräldrarna och det fanns inte riktigt så, så att det 

föll, liksom. Jag tror att det handlar bland annat om att vanliga svenska elever som 

har haft väldigt engagerade föräldrar känner att nu får det vara nog, nu klarar jag 

gymnasiet själv. Då ska inte föräldrarna vara med, det är lite grand så. 

ABP Om du fick önska någonting vad det gäller föräldrasamverkan, vilken utveckling 

skulle du vilja se? Tror du att det finns nånting att utveckla? 

RK 33 Det finns det säkert, det finns i alla områden, men jag skulle hellre välja andra 

områden att utveckla 

ABP Som till exempel? 

RK 34 Ja, som den här frågan du hade om mångkulturalism, den tycker jag känns liksom 

viktigare att faktiskt få hela skolan att tänka på ett annat sätt när det gäller andra 

kulturer och att se liksom möjligheterna och använda sig av det på nåt sätt så att 

det inte blir som det blev så isolerad verksamhet. Det skulle jag hellre lägga kraft 

på  

ABP Men kan man inte involvera föräldrarna i det?  

RK 35 Det kan man säkert men med det perspektivet i sånt fall 

ABP Då blir det nån sorts möte där det interkulturella faktiskt lyfter   

RK 36 Ja, jag tror att det skulle vara bra. Eller jag tycker att det borde vara det. Nu är det 

så att totalt sett så är det inte så många elever med invandrarbakgrund om man 

jämför med skolor som - andra skolor i Stockholm, till exempel, det är ju inte det. 

Men det börjar ju komma mer och mer. Vi har – språkintroduktionen har blivit 

mycket större. Det är det programmet som växer. Det har aldrig varit så många 

som det är nu. 
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BILAGA 5: Tabeller: Monokulturell – mångkulturell - inter-

kulturell  
 

Tabellen har förminskats för att undvika liggande format i detta dokument. Informanterna 

ombads att kryssa för var någonstans de uppfattade att de olika dokumenten, organisatio-

nerna eller personerna (i sin funktion) befinner sig längs hela skalan monokulturell-

interkulturell. Samtidigt kan vart och ett av dessa tre ord ses som en skala och man kan 

placera krysset beroende på grad inom just det området. Man kan alltså vara mer eller 

mindre monokulturell eller interkulturell i sitt agerande. 

 

        Monokulturell   Mångkulturell   Interkulturell 

Skollagen 

 

LGY 11 
 

Verksamhetsplanen 

 

Lokala arbetsplanen 
 

Din skola 

 

Din ledning 
 

Din arbetskamrater 

 

Dig själv 
 

 

I tabellen nedan ses resultatet av informanternas resonering kring frågorna. De hade upp-

muntrats därför att ”leka” med tabellen. Biträdande rektorn på Fria gymnasiet var inte be-

kant med begreppen varför inget svar ges här. De övriga kryssade i under tiden de tänkte 

kring frågan. Rektorn på Kommunala gymnasiet kom av sig i kryssandet men berättade hur 

hen tänkte. Jag har fyllt i här men markerat dessa kryss med parentes. Förklaringarna av 

begreppen har varit mycket enkla. Resultaten kan därför inte kan tas med annat än en nypa 

salt samtidigt som det kan vara intressant i detta sammanhang att se hur resonemanget gick 

då det ger en insyn i personernas attityd till frågan.  
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Monokulturell 
 

 

Mångkulturell 
 

Interkulturell 

  

Skollagen 
RF             X        

BF Ej svar         

LF  ?         

RK             X   

LK           X    

  

LGY 11 
RF   X        

BF Ej svar         

LF   X          X      

RK            X   

LK           X    

  

Verksamhetsplanen/Skolplanen 
RF Finns ej         

BF Ej svar         

LF Finns ej         

RK  X        

LK      X    

  

Lokala arbetsplanen 
RF        X      X      (Med  likabehpl) 

BF Ej svar         

LF Finns ej         

RK       X        

LK      X    

  

Din skola 
RF         X           X              X    

BF Ej svar         

LF           X   X!!  

RK                (X)        

LK    X      

  

Din ledning 
RF          X     

BF Ej svar         

LF          X   (önskar) X  

RK  (X)        

LK    X               X    

  

Dina arbetskamrater 
RF          X     

BF Ej svar         

LF X         X     

RK                   X  

LK       X   

  

Dig själv 
RF          X     

BF Ej svar         

LF          X     

RK       (X)   

LK       X   

Tabell  Monokulturell – mångkulturell – interkulturell. En tabell över informanternas attityd till 

begreppen. RF = Rektor Fria gymnasiet; LF =  Lagledare Fria gymnasiet; RK = Rektor Kommuna-

la gymnasiet; LK = Lagledare Kommunala gymnasiet. 
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