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Abstract:”Newly arrived parents and the Swedish school - about the relationship between 

teachers and newly arrived parents”  

 

By: Suheer Sherif, autumn term of 2013. Teacher Education, University College Södertörn. 

Supervisor: Fredrika Björklund. 

 

This study rises up an untouched area of research where the relationship between newly 

arrived parents and teachers is examined from a structural perspective. Previous research has 

looked only at the interaction between parents and teacher; this study is thus a theoretical 

contribution to the research. The aim of the study is met by examining the perceptions newly 

arrived parents have of their meeting with the Swedish school, the relationship with their 

children’s teacher, cooperation, collaboration between home and school, as well as their own 

influence in their children's learning. Similarly examines the perceptions teachers have about 

newly arrived parents, cooperation, collaboration between them and the parents and parental 

influence on children's learning. 

 

Method: To meet the objective, a qualitative survey has been made. Ten qualitative interviews 

with ten newly arrived parents and two interviews with teachers, including a primary school 

teacher and a preschool teacher. 

 

Results and Conclusions: The results showed that parents were generally pleased with their 

relationship to the teachers, but that they do not really see their own role in their child's 

learning, except helping with homework and going to formal meetings. The teachers 

perceived the relationship as generally good, but did not see newly arrived parents being 

involved or active parents. The teachers expected this, as these parents have language 

deficiency and too little knowledge of school organization. The teachers were the ones who 

had the formal power and they decided what information arrivals parents were provided with. 

Collaboration between teachers and newly arrived parents proved to be inadequate and it 

affected both the teachers and parents attitudes towards each other. 

 

Keywords: new arrivals, parents, cooperation, collaboration between home and school. 

Nyckelord: Nyanlända, föräldrar, samarbete, samverkan mellan hem och skola. 
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1. Inledning  

Bara den som har upplevt krig, flykt och förföljelse kan förstå hur det känns. Många av de 

nyanlända i Sverige har i sina hemländer upplevt rädsla, förföljelse och krig. De har flytt till 

ett annat land där de sökt trygghet, fred och en ljusare framtid åt sig själva och sina familjer.  

 

Att som förälder eller närstående vuxen till ett barn planera en flykt kräver mycket energi då 

flykten skall förberedas, planeras och genomföras i hemlighet. Att fly innebär många gånger, 

att vara i ständig rädsla och att vara spänd över att något går fel samtidigt som man håller sig 

undan från farliga situationer. Flykten upplevs som lyckad och de vuxna upplever en stor 

lättnad så fort de har kommit fram till det nya landet. Stor lycka, framgång och tacksamhet 

upplevs av dem då de blivit mottagna och fått rätten att stanna i det nya landet (Ellneby 2007, 

s.22). 

 

När den nyanlända familjen fått tillstånd att stanna i det nya landet, Sverige, upplever de en 

stor tacksamhet för att ha fått permanent uppehållstillstånd. Skolan blir för många av dessa 

familjer en av de första samhällsinstitutionerna som de möter. Därför är jag intresserad av att 

undersöka hur relationen mellan lärare och nyanlända föräldrar ser ut.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att tolka relationen mellan lärare och nyanlända föräldrar, ur ett 

strukturellt perspektiv. Detta gör jag genom att studera samarbetet, samverkan mellan lärare 

och föräldrar och föräldrainflytandet.  

För att uppnå syftet ska jag besvara dessa frågeställningar: 

 Vilka upplevelser och uppfattningar har nyanlända föräldrar av sitt möte med den 

svenska skolan?  

 Vilka upplevelser av och uppfattningar om har lärarna om nyanlända föräldrar?  

 Hur uppfattar föräldrarna relationen till lärarna, samarbetet, samverkan med skolan 

samt sin egen roll som förälder i ett nytt land och hur påverkar det deras inflytande 

över sina barns lärande? 

 På vilket sätt kan lärarnas och föräldrarnas förhållningssätt till varandra påverka 

relationen mellan dem?  
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2. Bakgrund 

Jag har tagit del av tidigare forskning kring detta ämne och funnit att det finns en hel del 

studier kring vikten av samarbetet mellan hem och skola. Inga av dessa studier och uppsatser 

redogör för relationen mellan lärare och nyanlända föräldrar, vilka upplevelser och 

uppfattningar de har om varandra och hur lärare samt nyanlända föräldrar uppfattar begreppen 

samarbete, samverkan och föräldrainflytande. Därför vill jag studera detta och bidra till 

forskningen. Har nyanlända föräldrar samma position och roll i sina barns skolor som 

föräldrar som har svenskt medborgarskap, eller ser situationen för dessa nyanlända föräldrar 

annorlunda ut?  

 

Föräldrars roll för utveckling av skolans innehåll och verksamhet i samverkan med övrig 

skolpersonal betonas tydligt i skolans läroplan:  

 Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet (Lgr-11). 

2.1 Relationen mellan lärare och nyanlända föräldrar  

2.1.1 Samarbete, samverkan mellan hem och skola och föräldrainflytande 

 

Flising m.fl.(1996) menar att skolan är en mötesplats, mellan föräldrar och skolpersonal. De 

menar att läraren i sin yrkesroll har en förpliktelse att arbeta tillsammans med hemmet och 

föräldrarna. Föräldrarnas roll i detta möte mellan hemmet och skolan är en annan. 

Föräldrarnas roll är fylld av känslor i och med att de känner sina barn bäst och att de lämnar 

sina käraste i skolans händer. Ur ett historiskt perspektiv har föräldrarnas roll i barnens 

lärande förändrats, i och med att synen på barn och barndom förändrats. Förr var föräldrarna 

enbart mottagare av information medan de numera anses vara en tillgång för skolan. Även 

lärarnas roll har förändrats, från att ha varit den auktoritära och den mest lärda till att de idag 

enligt läroplanen måste samverka med föräldrarna för att tillsammans försöka ge eleverna 

goda förutsättningar för deras lärande (Flising, Fredriksson och Lund 1996, s.58–63). 

 

Skolutredningarna har från mitten av 1900-talet och framåt betonat vikten av samverkan 

mellan hem och skola. I utredningarna framgår det att föräldrarna måste kvalificeras och 

utbildas för skolkontakter. Skolan skulle utbilda föräldrar som då inte verkade bry sig om sina 

barns skolsituation. Utbildningarna skulle hållas i form av exempelvis studiecirklar.  Målet 
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var att skolans och hemmets normer för barns uppfostran skulle stämma överens och att 

skolans normer ligger till grund. Den första läroplanen Lgr62 och den senare Lgr69 betonade 

en dialog mellan hemmet och skolan. Skolan önskade engagemang från föräldrarna. 

Samverkan mellan skolan och hemmet innebar vid den tiden informationsutbyte om barnet 

mellan skolan och hemmet. Den information som skolan gav föräldrarna handlade om skolans 

organisation och arbetssätt, men även information om barnets skolarbete (Ståhle 2000, s. 12–

13; Bouakaz 2009, s. 31–40).   

 

Inga Andersson (2004) betonar vikten av att lärare skapar en god relation till föräldrarna. Hon 

menar att en god relation mellan lärare och föräldrar enbart innebär fördelar för barnet och för 

barnets utveckling. Hon definierar samarbete som ”att man arbetar tillsammans, samordnar 

sina arbetsuppgifter, klargör ansvar, roller och gränser och vars och ens personliga mål” 

(Andersson 2004, s. 39). 

 

Erikson (2004) menar att föräldrar idag har fått en mer framträdande roll i skolan och på 

grund av detta har lärarnas ansvar inför och gentemot föräldrarna ökat. Om man ser tillbaka 

på relationen mellan lärare och föräldrar ur ett historiskt perspektiv märker man att båda 

parterna har närmat sig varandra markant. Internationellt kallas det för ”participation” eller 

”partnership” (Erikson 2004, s. 29). Statliga utredningar visar på att skolan bör/ska arbeta mot 

att ”stärka det individuella och kollektiva föräldrainflytandet” (Erikson 2004, s. 30). Ett sätt 

att uppnå det är genom en tätare kommunikation mellan hem och skola. En god relation 

betraktas idag många gånger som en nära och tät relation (Erikson 2004, s. 52). 

 

Dahlstedt (2007) menar att i de senaste analyserna om invandrarföräldrars deltagande i sina 

barns skolor visade det sig att kommunikationen mellan lärarna och invandrarföräldrar var till 

största del en envägskommunikation. Föräldrarna ä mottagare för det som skolan har att säga, 

snarare än att det är en öppen dialog mellan två jämbördiga parter. Alla föräldrar har rätt att 

delta och ansvara för sina barn enligt styrdokumenten, de ska vara delaktiga och kunna ha 

inflytande över sina barns skolgång och skolan bör stödja föräldrarna med det, men detta 

verkar inte gälla invandrarföräldrar. Det finns enligt honom flera studier som visar på att 

invandrarbarnens skolsituation skylls på föräldrarna då de anses vara okunniga, ointresserade, 

auktoritära och halvspråkiga. Samtidigt som skolorna uppmanas i statliga rapporter att se 

mångkulturaliteten i skolan som en resurs, verkar det ändå ses som brist. Man utgår ifrån att 

dessa familjer inte håller samma mått som en svensk medelklassfamilj (Dahlstedt 2007, s. 21).  
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Bouakaz (2009) menar att föräldrars uppfattning om föräldraengagemang är beroende av 

deras kulturella bakgrund och deras tidigare erfarenheter. Detta tycker han är viktigt för 

skolpersonalen att ha i åtanke. Han påpekar vikten av att den svenska skolan informerar 

föräldrarna tydligt om det som förväntas av dem. Han menar att det inte är en självklarhet för 

föräldrar med invandrarbakgrund att veta vad som förväntas av dem, med tanke på brist på 

kunskap, men även språkbrist, vilket enligt honom ökar osäkerheten hos dessa föräldrar, 

Bouakaz (2009, kap4).   

 

Christina Rodell Olgac docent i pedagogik anser att respekten för, och tron på, föräldrarnas 

vilja och förmåga att hjälpa sina barn är en avgörande komponent för ett lyckat samarbete 

mellan skolan och hemmet. Hon menar att det inte finns någon anledning till att ifrågasätta 

föräldrarnas förmåga, alla föräldrar vill sina barns bästa. Hon betonar vikten av att läraren 

ständigt i detalj informerar föräldrarna om hur den svenska skolan fungerar, eftersom det 

enligt henne kan skilja sig avsevärt från många av föräldrarnas erfarenheter och uppfattningar 

och vad som är rådande i hemlandet. Alltså bör relationen mellan lärare och förälder bygga på 

respekt och tilltro (Olgac 1995, s. 61–66).  

2.2 Uppfattningar kring föräldrar med invandrarbakgrund  

Pirjo Lahdenperä skriver i sin bok Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter, när det gäller 

lärares uppfattningar om föräldrar med invandrarbakgrund att: 

 

Fadern uppfattades som oärlig, opålitlig, aggressiv och i allmänhet en dålig 

förebild för sina barn. Modern fick oftare än fader lärarens sympatier, men 

beskrevs av somliga som elak eller okunnig. Somliga tyckte att föräldrarna 

skulle behöva kunskaper om vad de som föräldrar borde ge sina 

barn(Lahdenperä 2000, s. 156). 

 

Hon menar att föräldrarna uppfattades antingen som stränga och elaka eller som mindre 

vetande och omyndiga. Det fanns ett underliggande antagande som var gemensamt hos alla de 

lärare som ingick i hennes studie. Det var att dessa föräldrar uppfattades som icke goda och 

icke accepterande föräldrar. Eftersom föräldrarna ansågs av lärarna ha sådana felaktiga 

egenskaper som en förälder inte borde ha, ansågs deras barn som bärare av sina föräldrars 

problem och brister, menar författaren (Lahdenperä 2000, s. 156).  
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Ingemar Emanuelsson (1983) gjorde en ingående analys av situationen som ”elever med 

svårigheter” i skolan har. Han beskriver i sin bok hur skolans kunskapsområde är 

problematiskt och konfliktfyllt på grund av att värderingar och prioriteringar i hela miljön, 

dvs. inom skolan och utanför skolan, påverkar hur kunskaper om elevens svårigheter kommer 

till användning. Han skriver så här om skolsvårigheter: 

 

I detta perspektiv blir alltså skolsvårigheter som begrepp ett uttryck för 

diskrepans mellan individens förutsättningar och miljöns – främst skolmiljöns – 

krav. Svårigheternas storlek – eller handikappets svårighetsgrad – är inte främst 

en fråga om diagnos av individens egenskaper eller ’avvikelser’ utan 

ställningstagande till vilka krav som skall ställas på de olika individerna i den 

gemenskap som utgör utbildningsmiljön i skolan.(Emanuelsson 1983, s. 12 i 

Lahdenperä 2000, s. 38).  

 

Enligt Lahdenperä (2000) lanserades begreppet skolsvårigheter mer officiellt efter att 

Emanuelsson (1983) lyfte upp det i sin bok, men begreppet nämndes i Lgr-80 i samband med 

specialundervisning gällande de barn som anses vara barn med svårigheter. Därefter lyfte 

författarna Rask och Wennbo (1983) debatten om skolsvårigheter i sin debattbok Bemötas 

eller bedömas, och ifrågasatte vem som hade svårigheterna, om det var eleverna som hade 

svårigheter med skolan eller om det var skolan som hade svårigheter med eleverna.  

De menade på att skolans personal borde leva sig in i elevernas hela situation och därefter 

tillsammans med elevernas vårdnadshavare göra en åtgärdsplan, en individuell arbetsplan för 

eleven i fråga. Om skolan inte lyckas göra detta är det skolan som har svårigheter och inte 

eleven (Lahdenperä 2000, s. 38-39). 

 

Pirjo Lahdenperä (2008) beskriver i sin bok Interkulturellt ledarskap, de svårigheter som 

rektorerna i studien såg med arbetet i den multietniska skolan. Bland problemen som 

försvårade samarbetet mellan skolan och hemmet, och som flera av rektorerna lyfte upp, var 

föräldrarnas okunskap om hur den svenska skolan fungerade och deras begränsade 

möjligheter att förstå skolans information. Samarbetsområden såsom elevvård och vanliga 

möten med föräldrarna uppfattades av rektorerna vara mer tidskrävande och svårare, i och 

med att det är flera inblandade såsom tolk och socialtjänsten. I allmänhet ansågs dessa 
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föräldrars kontakt med skolan ta mycket av rektorernas tid och upplevdes som mycket 

betungande, menar författaren (Lahdenperä 2008, s. 73). 

 

Rektorerna upplevde även svårigheter i kommunikationen med föräldrarna som hade 

utländskbakgrund, oftast berodde dessa svårigheter enligt rektorerna på olika kulturella koder 

och språksvårigheter. Rektorerna problematiserade att föräldrarna kunde ha avvikande syn på 

pedagogiken i skolan, lärandet, modersmålsundervisnings behovet, värderingar och religioner. 

Utifrån dessa upplevelser hos rektorerna kan man enligt författaren dra slutsatsen att föräldrar 

med utländskbakgrund var de som orsakade mest problem för skolverksamheten (Lahdenperä 

2008, s. 78-80).  

 

Bouakaz (2009) menar att lärarna oftast upplever svårigheter med föräldramöten där det 

uppstår kommunikationssvårigheter, framförallt när det gäller språk och klasskillnader. 

Grunden till den upplevda svårigheten hos lärarna är att lärarna känner sig arbetsbelastade och 

att de upplever brist på tid (Bouakaz 2009b, s.10-11).    

3. Centrala begrepp:  

Jag kommer i uppsatsens gång använda mig genomgående och konsekvent av begreppet 

nyanlända föräldrar för att beteckna min målgrupp. Med anledning av det anser jag att en 

definition av detta begrepp är av stor vikt för uppsatsen. Det är samma definitioner som 

nämns i myndighetsrapporter och som skolinspektionen (2009) använder för nyanlända 

elever.  

3.1 Nyanlända elever 

Med nyanlända elever menar man i skolinspektionens granskning (2009:8) ”… elever som 

inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som 

anländer nära skolstarten eller under sin skoltid”.   

 Har invandrat till Sverige, oavsett invandringsskälet. 

 Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, oavsett skolbakgrund i övrigt.  

 Kommer till grund- eller gymnasieskolan strax före sin skolstart (6-års respektive 15-

årsåldern) eller under sin skoltid (upp till 18-årsåldern), oavsett om de går i 

förberedelseklass och IVIK eller från början är fysiskt och pedagogiskt integrerade i 

ordinarie klasser (För min målgrupp i studien gäller detta barnen till föräldrarna som 

ingår i intervjuerna). 
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3.2 Samarbete, samverkan mellan hem och skola, föräldrainflytande och 

den kompensatoriska relationen 

 

Begreppen samarbete, samverkan mellan hem och skola, föräldrainflytande och den 

kompensatoriska relationen har fått en betydelse för upplägget av analysen av mitt empiriska 

material. Därför finner jag det vara av stor vikt att definiera dem.  

 

Som jag tidigare nämnt i min Bakgrund har innebörden av begreppen samarbete och 

samverkan mellan hem och skola utvecklats. Från att föräldrarna ansågs vara inkompetenta 

och okunniga inom barnsuppfostran till att istället anses vara en tillgång för skolan. Men att 

skolanssynsätt på barnsuppfostran skulle gälla i hemmet. Inga Andersson (2004) definierar 

samarbete som ”att man arbetar tillsammans, samordnar sina arbetsuppgifter, klargör ansvar, 

roller och gränser och vars och ens personliga mål” (Andersson 2004, s. 39).  

 

Begreppet föräldrainflytande hade ingen direkt definition i litteraturen som jag tagit del av, 

föräldrainflytande som begrepp hade enligt Eriksson (2008) för första gången förekommit i ett 

offentligt styrdokument i Lpo94 och med införandet av Lpo94 har obligatoriska 

utvecklingssamtal införts. Lärarna skulle enligt Lpo94 samverka med föräldrarna och 

kontinuerligt informera om elevens kunskapsförmåga, sociala situation och den personliga 

utvecklingen (Eriksson 2008, s. 30).   

 

Lahdenperä (2000) framhäver en problematik som kan uppstå i relationen mellan 

skolan/lärarna och föräldrarna, nämligen den kompensatoriska relationen som skolan/lärarna 

har gentemot föräldrarna. Med detta menar hon att det råder en uppfattning i skolorna om att 

skolan och lärarna skall kompensera föräldrarnas bristande omsorg, förmåga, resurser och 

även de socioekonomiska omständigheterna i barnets närmiljö. Enligt henne är skolans 

verktyg för de kompensatoriska åtgärderna en behovsstyrd resursfördelning. Det behovsstyrda 

resursfördelningssättet ser till att resurserna styrs till de mest behövande eleverna på skolan. 

På det sättet anser skolan/lärarna att de skapar en allt mer jämlik skola/undervisning för alla 

elever. För att kunna bestämma vilka ”behovsbarnen” i skolan är görs då ett gemensamt 

arbete mellan skolan och föräldrarna. Det arbetet baseras på en undersökning av skolan, om 

barnets uppväxtmiljö(s. 157).   
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Föreställningen om att skolan skall kompensera det barnet saknar hemifrån är problematiskt 

enligt författaren, eftersom det förutsätter att skolan kan kompensera det som föräldrarna 

borde ge sina barn, exempelvis uppmärksamhet. Att lyckas med ett sådant kompensatoriskt 

uppdrag anser författaren vara mycket tvivelaktigt. (Lahdenperä 2000, s. 157).  

4. Tidigare forskning  

Jag har sökt bland forskningen inom mitt uppsatsämne utan att hitta några konkreta studier 

om relationen mellan lärarna och nyanlända föräldrar ur ett strukturellt perspektiv. Däremot 

har jag funnit en närbelägen studie till mitt ämne av Bouakaz (2007),där han skriver om 

varför nyanlända föräldrar inte involveras i skolans arbete. Utöver detta har jag tagit del av 

forskningsöversikten Nyanlända och lärande av Bunar (2010). Dessutom har jag tagit del av 

mer generella studier om relationer i mångkulturella skolor och föräldrasamverkan i skolan, 

såsom Lahdenprä (2000), (2008), Dahlstedt (2007), Erikson (2004), Andersson (2004), 

Flising m.fl (1996) och Bouakaz (2009).  

 

Nedan kommer jag att kort presentera de forskare vars studier varit mest representerade i 

denna uppsats.  

 

Laid Bouakaz, fil.dr i pedagogik som studerat bland annat mångkulturella skolfrågor, 

föräldrasamverkan, tvåspråkighet m.m. har gjort flera studier om relationen mellan skolan och 

hemmet samt studier kring nyanlända föräldrar, men även föräldrar med invandrarbakgrund 

och relationen mellan dem och skolan. I Bouakaz (2007) skriver han om varför nyanlända 

föräldrar inte involveras i skolans arbete. I Bouakaz (2009) om föräldrasamverkan i 

mångkulturella skolor, skriver han om föräldrasamverkan, föräldrainflytande liksom 

relationen mellan hem och skola.  

 

Pirjo Lahdenperä är professor i interkulturell pedagogik, hon har bland annat skrivit en bok 

med titeln Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter (2000) där hon gjort en textanalytisk 

studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. Dessutom skrev hon en bok med 

titeln Interkulturellt ledarskap (2008) där hon bland annat belyser rektorers arbetssätt i 

multietniska skolor.  
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5. Teori 

5.1 Teoretisk utgångspunkt 

Tidigare forskning har enbart ägnat sig åt interaktionen mellan föräldrar och lärare. Jag ska 

utveckla de teoretiska utgångspunkterna som användes i den tidigare forskningen, genom att 

tillföra ett strukturellt perspektiv på relationen mellan lärare och nyanlända föräldrar. Detta 

blir alltså ett teoretiskt bidrag till forskningen.   

 

5.2 Giddens struktureringsteori  

I arbetet med att analysera det empiriska materialet, fann jag att de begrepp jag har haft som 

utgångspunkt inte räckte för att i grunden förstå relationen mellan lärare och nyanlända 

föräldrar. De fokuserade enbart på interaktionen mellan lärare och föräldrar som aktörer utan 

sammanhang. Jag kompletterade och vidgade därför den teoretiska utgångspunkten. Fokus 

vidgades från att bara gälla interaktionen mellan lärare och föräldrar, till att också inkludera 

ett institutions- och samhällsperspektiv. Giddens (1984) struktureringsteori visade sig vara 

användbar för detta.    

 

Giddens försöker med sin struktureringsteori lösa konflikten mellan struktur och individ, 

vilken anses som ett dilemma i olika sociologiska teorier. Han vill sammankoppla 

motsättningen genom att se den handlande individen (aktören) och samhället (strukturen) som 

en helhet (Giddens, 1984).   

 

Giddens menar att individ och samhälle bildar en helhet som ständigt utvecklas i den sociala 

praktiken och att strukturering är ett centralt begrepp i skapandet av denna helhet. Eftersom 

Giddens (1984) menar att strukturen finns i aktörers handlande och använder strukturering för 

att markera en ständig pågående process. Enligt honom är struktur inte enkelt att definiera 

som ett bestämt fenomen, utan något flexibelt och svårfångat. 

 

Aktörernas strävan efter trygghet gör att de tillsammans skapar rutiner i vardagslivet. De 

skapta rutinerna bildar mönster av sociala relationer. Mönstren tillsammans bildar mer eller 

mindre stabila sociala system. Dessa system tillsammans skapar en viss stabilitet i samhället. 

Det är just när strukturer rutiniseras och sträcks ut i tid och rum som de bildar sociala system. 

Denna process kallar Giddens för struktureringsprocessen (Giddens 1984).  
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Om vi väljer att se relationen mellan lärare – föräldrar genom denna process, kan vi se att 

samtidigt som lärare och föräldrar (allmänt) handlar utifrån redan existerande strukturer, sker 

det en förändring i strukturen i det gemensamma handlandet. På så sätt sker en ständig 

stabilisering men även förändring av skolan som system och institution.      

 

En analys av utbildningssystemet utifrån strukturperspektivet ser hela samhället som en 

struktur/ett system. Det krävs flera institutioner i samhället som utför en rad olika uppgifter. I 

samhället finns det vissa normer som individerna lär sig och socialiseras in i. Det är viktigt för 

samhället att överföra dessa normer till nästa generation, så att den kan reproducera samhället. 

Uppgiften att just tillvarata denna socialisationsprocess är utbildningssystemets 

huvudfunktion. Anthony Giddens problematiserar denna teori och menar att en sådan teori om 

utbildningssystemet är problematisk, eftersom den inte ger utrymme för de enskilda aktörerna 

som reflekterande och självständiga individer. Individerna tilldelas roller som lärare, elev, 

student osv. där de ”påtvingas” olika normer och färdigheter som redan finns inneboende i 

systemet. Enligt Andersen och Kaspersen (2007) menar Giddens att man bör betrakta 

utbildningssystemet ur ett handlingssociologiskt perspektiv där utgångspunkten blir aktörerna, 

deras handlingar och motiv (H. Andersen & L. B. Kaspersen 2007, s.324-325). 

5.2.1 Struktureringens egenskaper 

 

Giddens (1984) framställer de strukturella egenskaperna som: ”Rules and resources, 

recursively implicated in the reproduction of social systems” (Giddens 1984, s. 377). Han 

menar att dessa egenskaper är dolda i de sociala praktikerna. De strukturella mönster som 

bildar sociala system uppenbaras i regler och resurser, enligt honom.  

 

Regler kan förstås som de osynliga outtalade koder som uppstår i vardagliga situationer och 

blir synliga i handlingen. Regler definieras av Giddens som”… techniques or generalized 

procedures applied in the enactment/reproduction of social practices” (Giddens 1984, s. 21).  

Enligt Giddens ger regler aktörerna möjligheter att kunna handla i socialt okända situationer. 

Reglerna som finns för relationen mellan lärare och förälder ger till exempel information om 

vad som förväntas av aktörerna vid interaktion. Alltså kan reglerna för hur aktörerna (lärare – 

föräldrar) förväntas handla ses som djupt rotade regler i skolan som institution. Resurser är de 

tillgångar som aktörerna rustar sig med för att få saker att hända. Enligt Giddens(1984) 
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handlar begreppet resurs i struktureringsteorin, om makt och maktpositioner. Tillgången till 

resurser, och möjligheterna att använda dem, har en avgörande betydelse för aktörernas 

förmåga att förändra världen (i detta fall skolans innehåll). I relationer mellan aktörerna finns 

alltid dessa maktpositioner närvarande menar Giddens (1984, s. 1-27).  

6. Metod: 

6.1 Val av metod 

För att besvara frågeställningarna i denna uppsats har jag valt att göra en kvalitativ 

undersökning, där jag fördjupar mig i ett begränsat material. Materialet består av tio intervjuer 

med nyanlända föräldrar och två intervjuer med lärare varav en med en grundskolelärare 

(Lärare 1) och en förskolelärare (Lärare 2). Dessa intervjuer kommer jag att redovisa och 

analysera under rubriken Intervjuresultat och analys. 

 

En kvalitativ forskningsintervju har som mål att förstå världen utifrån intervjupersonernas 

perspektiv, att se världen och utveckla mening utifrån deras upplevda erfarenheter, tankar och 

känslor (Dalen 2008, s. 9).  

 

Det gemensamma för föräldrarna i denna studie är att alla är föräldrar till elever som är 

nyinvandrade i Sverige och nybörjare i den svenska skolan.  Det finns en del forskning om 

föräldrar med invandrarbakgrund och skolans/lärarnas uppfattningar om föräldrar med 

invandrarbakgrund. Jag kommer att ta hjälp av den forskningen för att stödja min forskning 

kring relationen mellan nyanlända föräldrarna och lärarna. Eftersom alla föräldrar som ingick 

i intervjuerna har invandrat till Sverige, anser jag att forskningen om föräldrar med 

invandrarbakgrund är användbar i denna uppsats, trotts att det finns en marakant skillnad 

mellan nyanlända föräldrar och invandrarföräldrar, framförallt avseende resurser såsom språk. 

 

Dalen (2008) menar att målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå 

intervjupersonens upplevelse av sin vardag och hur han/hon förhåller sig till denna.  Dalen 

(2008) hänvisar till Kvales formulering om den kvalitativa forskningsintervjun att: 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från 

intervjupersonens synpunkt, formulera meningen i människors upplevelse, ta 
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fram deras livsvärld, innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar (Kvale 

2002, s. 15 i Dalen 2008, s. 11).  

 

Syftet med denna studie är att förstå och tolka relationen mellan lärare och nyanlända 

föräldrar, därför anser jag att intervjumetoden är den mest användbara.  

 

Innan jag genomförde intervjuerna valde jag att fördjupa mig i forskningen kring ämnet. Detta 

hjälpte mig med att välja tema samt formulera mina frågeställningar för undersökningen.  

Detta gav mig en förkunskap som gav mig mer handlingsfrihet och gjorde att jag kunde styra 

intervjun utan att behöva följa intervjuguiden slaviskt.  

 

Dalen (2008) påpekar vikten av att skapa sig förkunskap i ämnet, genom litteratursökning och 

användning av tidigare forskning kring ämnet. Detta hjälper forskaren att välja 

problematiseringar och begränsning av undersökningsområdet, vilket gör materialinsamlingen 

mer fokuserad menar Dalen (2008, s. 30).  

 

En intervjuguide utarbetades med genomtänkta tematiska frågor. Därefter kontaktade jag 

intervjupersonerna för att fråga om de ville delta i min studie. Jag informerade om syftet med 

studien och de områden som skulle beröras. Jag informerade även om de forskningsetiska 

principerna.  

 

I genomförandet av intervjun började jag med att ställa enkla och neutrala frågor, som följdes 

av djupare och mer specifika frågor för att sedan avsluta med enkla och neutrala frågor.  

Intervjuerna spelades in för att underlätta dokumentationen av samtalet. Därefter gjordes en 

sammanställning av intervjuresultaten och översattes till svenska från somaliska.  

Under själva intervjun antecknade jag uppkomna kommentarer, intryck samt gestikulation i 

syfte att kunna återge intervjun på ett bra sätt.  

6.2  Presentation av intervjupersonerna 

 

I presentationen av intervjupersonerna kommer jag att nämna den information som är 

nödvändig för läsaren att veta. Föräldrarna i studien har jag valt att märka genom titeln 

förälder 1, 2 osv. Föräldrarna 1,2, 3, 4, 5 och 6 i studien bor i Stockholms kommun, förälder 7 

och 8 bor i Botkyrka kommun och föräldrarna 9 och 10 bor i Örebro kommun.  
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Alla föräldrar i studien har barn som går i antingen förskolan eller grundskolans tidigare år. 

Förälder 3 i studien har en gymnasialutbildning från Somalia och hon har genomgått SFI 

(Svenska för invandrare) utbildningen, samt gjort praktik inom skola och förskola. Resten av 

föräldrarna som ingick i studien befinner sig fortfarande på SFI och studerar svenska språket 

på grundläggande nivå. De saknar också en högre utbildning än grundskolenivå från sina 

hemländer. Av de tio föräldrar som jag har intervjuat är det två manliga föräldrar och åtta 

kvinnliga. 

 

Lärare 1 i studien är en grundskolelärare mot tidigare åldrar och jobbar i Stockholms 

kommun. Lärare 2 är förskolelärare och jobbar i Botkyrka kommun. Både lärarna presenterar 

sina arbetsplatser som mångkulturella, där majoriteten av eleverna har annat modersmål än 

svenska. Både lärarna är även vana att möta och arbeta med nyanlända elever och deras 

föräldrar.  

6.3 Urval och bortfall 

Vid val av intervjupersonerna har jag använt mig av icke-sannolikhetsurval. Med ett icke-

sannolikhetsurval är forskarens mål att förstå och få mycket kunskap inom ett visst område 

utifrån intervjupersonernas perspektiv, målet är inte att generalisera eller förklara (Larsen 

2009, s. 77). En vanlig metod inom kvalitativa undersökningar är det godtyckliga urvalet. Där 

gör forskaren medvetna val om vilka människor som ska vara med i undersökningen, det är 

människor som forskaren anser ha den kunskap eller de erfarenheterna som hjälper forskaren 

att besvara frågeställningarna (Larsen 2009, s. 77). 

 

Eftersom jag i denna studie undersöker relationen mellan lärare och föräldrar till nyanlända 

elever, anser jag det tidigare nämnda metodvalet vara lämpligt för min studie. Eftersom jag 

ska tolka hur dessa individer upplever och uppfattar problemområdet, finner jag det vara 

viktigt att få informationen från dem själva.  

 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna har jag tagit hjälp av en vän som arbetar som 

coach inom ett språkprojekt riktat mot nyanlända vuxna. Jag mejlade en beskrivning av 

undersökningsområdet och information om de forskningsetiska principerna. Därefter bad jag 

honom att fråga deltagarna i kursen ifall det skulle finnas några intresserade som ville ställa 

upp som informanter i studien. Två av deltagarna i kursen är med i denna studie som 
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informanter och de har i sin tur tipsat mig om andra föräldrar som ville ställa upp och som bor 

i Stockholms kommun. Jag har även använt mig av andra i mitt kontaktnät för att komma i 

kontakt med flera nyanlända föräldrar. Själva valet att intervjua somaliska nyanlända föräldrar 

togs av den enkla anledningen att jag talar flytande somaliska och behöver därför ingen tolk 

vid intervjun. 

 

Tre av de tio intervjuer som jag gjorde med föräldrarna gjordes ansikte mot ansikte hemma 

hos intervjupersonerna i lugn miljö, men resten av intervjuerna gjordes via telefon, där jag 

hade högtalare på samtidigt som jag spelade in med hjälp av datorns inspelningsprogram.  

De sju föräldrar vilka jag hade telefonintervjuer med bor geografiskt utspritt och de har själva 

valt att ha intervjun via telefon. Jag är medveten om att det optimala vore att intervjua ansikte 

mot ansikte, för då skulle jag kunna observera eventuella reaktioner, som kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och förändring i tonläge vilka var nästan omöjliga att göra vid telefonsamtal.  

 

Det gjordes även kvalitativa intervjuer med två lärare, varav en grundskolelärare som 

presenteras som (Lärare 1) i uppsatsen och en förskolelärare som presenteras som (Lärare 2). 

Lärare 2 godkände att ha ansikte mot ansikte intervju. Den gjordes i ett grupprum i biblioteket 

och blev ca 15 minuter lång. Intervjun gjordes i lugn miljö och allting spelades in.  

Däremot gjordes intervjun med lärare 1 genom telefon, då läraren själv valde att ha det på det 

sättet. Läraren satt utanför sin arbetsplats och hade intervjun via telefonsamtal efter sin 

arbetstid. Intervjun blev drygt 40 minuter lång. Tid för intervjuerna bokades inför varje 

intervju och det var intervjupersonerna som bestämde tid, plats och längd på intervjuerna.  

6.4 Metodproblematik 

 

Hur mycket forskaren kan få förståelse för informanternas livsvärld, situation, uppfattningar 

och upplevelser är beroende av forskarens bakgrundkunskaper om det fenomen som studeras, 

samt informanternas tillgänglighet. Att som forskare eller student ha personlig anknytning till 

forskningsområdet kan ge en speciell förståelse av det fenomen som studeras men det kan 

samtidigt medföra en allt för stark personlig involvering. Därför kan en personlig anknytning 

till forskningsområdet ha både för och nackdelar. Forskarens tolkningar kan påverkas av en 

känslomässig närhet till det som studeras, men denna närhet kan ge forskaren tillgång till 

annars svårtillgänglig information (Dalen 2008, s. 12).  
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Min egen invandrarbakgrund och att jag är somalisktalande, tvåbarns mamma gör att jag har 

en känslomässig närhet till mina informanter, vilket jag ser som en möjlighet då jag talar 

samma språk och har en erfarenhet och förförståelse av att vara nyanländ i Sverige, men jag är 

även medveten om att det kan påverka mina tolkningar av mitt empiriska material. Att hitta en 

balans mellan närhet och distans är bland de vanligaste dilemman i kvalitativa intervjuer, 

framförallt när människor berättar om svåra och sorgliga händelser (Dalen 2008, s. 17).   

 

I mitt fall handlade svårigheten om att behålla min identitet som medlem av den utforskade 

gruppen, samtidigt som jag försökte distansera mig från informanterna så pass mycket att jag 

skulle kunna beskriva och tolka deras berättelser och upplevelser. Men samtidigt som jag 

upplevde denna svårighet, fann jag att makten under samtalet mestadels legat hos mig som 

student. Jag upplevde någon slags formell maktordning, då jag var högskolestudent som var 

där och ställde frågor till dem och de fick rollen att besvara frågorna utifrån sina erfarenheter 

och förkunskaper.  

6.5 Etiska riktlinjer 

 

Det finns forskningsetiska principer inom all forskning som görs kring människor inom 

humaniora och samhällsvetenskap. Jag kommer nedan att behandla några viktiga 

forskningsetiska principer som jag har utgått ifrån i studien, nämligen: krav på samtycke, krav 

på att bli informerad, krav på konfidentialitet och hänsyn till socialt svaga grupper (Dalen 

2008, s. 21).  

 

Krav på samtycke innebär att forskningspersonen/ intervjupersonen har samtyckt till den 

forskning som avser henne eller honom. Samtycket ska dokumenteras och de som deltar i 

forskningen har friheten att avgöra hur länge och på vilka villkor de ska delta(Dalen 2008, s. 

21). I mitt fall har informanterna samtyckt till att delta samt att intervjuerna dokumenterats 

genom att spela in och de styrde intervjuns längd.  

 

Krav på information innebär att: 

 

 Forskningspersonen informeras om den övergripande planen för forskningen, 

syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, de följder och 

risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att 
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deltagande i forskningen är frivilligt och forskningspersonens rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan (Dalen 2008, s. 22). 

 

Alla de föregående kraven på information har gåtts igenom med intervjupersonerna på deras 

modersmål somaliska språket.  

Krav på konfidentialitet innebär att: 

 

 All information om personuppgifter som det går att identifiera 

intervjupersonerna genom skall dokumenteras, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt som omöjliggör utomståendes åtkomst. Intervjupersonen skall kunna 

känna sig trygg över att de uppgifter som lämnas under intervjun inte ska kunna 

spåras till den som lämnat dem(Dalen 2008, s. 23).  

 

Detta har jag tagit hänsyn till genom att ge informanterna fingerade namn, förälder 1, lärare 1 

osv. Jag har inte heller presenterat intervjupersonerna var för sig, då det kan innebära 

igenkännande av några av föräldrarna. Då de är en liten minoritet i området där de bor och 

skulle lätt kunna spåras.  Denna åtgärd som anses försvåra för utomstående att känna igen 

informanterna/ intervjupersonerna tillgodoser även den fjärde forskningsetiska principen, 

nämligen hänsyn till svaga och utsatta grupper se (Dalen2008, s. 25). De nyanlända 

föräldrarna som ingår i min studie kan ses som sådana.  

7 . Resultatredovisning och analys  

I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera och analysera intervjumaterialet med det 

tidigare nämnda forskningsresultat och teorin som utgångspunkt.  

Intervjuerna som genomfördes med lärarna och föräldrarna analyseras och redovisas enskilt 

var för sig, i syfte att underlätta för läsaren.  

7.1 Relationen mellan lärare och nyanlända föräldrar 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mina intervjuresultat och analysera dem, när det 

gäller föräldrars upplevelser och uppfattningar om relationen, samarbetet och samverkan med 

sina barns lärare, samt föräldrarnas inflytande över sina barns skolarbete. 
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7.1.1 Nyanlända föräldrars första mötet med skolan 

 

Föräldrarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 som ingick i studien beskrev sitt första möte med den svenska 

skolan som positivt. Föräldrarna upplevde att de hade fått väldigt mycket information första 

dagen när de mötte rektorn och klassläraren. Informationen handlade mest om 

skolorganisationen, fotograferingssamtycke, blanketter om barnets eventuella allergier samt 

rutininformation som skolan ger alla nybörjare i skolan. Detta skiljde sig markant från hur 

skolorna i deras hemländer gjorde, menade dem. Där lämnar föräldrarna barnen till 

klassläraren och låter läraren tillsammans med övrig skolpersonal sköta resten och läraren tog 

vanligtvis kontakt med föräldrarna bara om det gick dåligt för barnet. Därför upplevde 

intervjupersonerna sitt möte med den svenska skolan som en demokratisk och respekterande 

skolform gentemot dem som föräldrar. Dessa sju föräldrar hade även inskolningsdag med sina 

barn, där föräldern är med barnet under hela första skoldagen. Föräldrarna 8, 9 och 10 hade 

inte inskolningsdag med sina barn, men upplevde ändå sitt första möte med den svenska 

skolan som positivt.  

 

Det är viktigt att se föräldrarnas upplevelser av skolans bemötande i relation till deras 

kunskapsbakgrund om vad och hur en skola är/ska vara, även deras erfarenheter av relationen 

mellan dem som föräldrar och lärarna. Alla föräldrar i undersökningen har flytt från sina 

hemländer, i detta fall från Somalia. Där råder det krig, oro, politisk instabilitet och det har 

länge varit en diktatur, dvs. ett land styrt av militären. Därför kan man med fog påstå att 

föräldrarna inte har några tidigare erfarenheter av att samarbeta med sina barns lärare inom 

demokratiska ramar. Det är också så att de inte har några tidigare erfarenheter av ett 

samarbete och samverkan mellan skolan och hemmet.  

7.1.2 Osäkerhet 

 

En av de intervjuade föräldrarna svarade så här, då jag frågade om hennes uppfattning om hur 

relationen mellan henne (som förälder) och hennes barns lärare och samarbetet med skolan ser 

ut, samt även om hur hon uppfattar sin egen roll i sitt barns lärande: 
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Lyssna! Vi är nya i skolan, både jag som förälder och mitt barn. Jag kan därför 

inte berätta mycket om den. Det är bara första terminen för mitt barn. Därför kan 

jag inte yttra mig om hur relationen ser ut och jag kan inte heller berätta 

information om hur skolan bemöter oss och information om skolan (föräldern 

orolig och börjar avrunda samtalet). (Förälder 1 2013-10-13Förf.översättn.). 

 

Jag informerar henne om att hennes uttal kommer att anonymiseras och att jag använder 

informationen enbart för min studie och då svarar hon så här: 

 

Återigen! Vi är nya i landet och vi vet inte mycket. Jag tror inte att jag besitter 

mer kunskap om skolan än det jag redan har berättat till dig. Både jag och mitt 

barn är nya i Sverige och har vissa svårigheter men jag ser de som naturliga 

svårigheter, Jag kan ju inte språket och inte heller systemet. Vi har inget att 

klaga över när det gäller lärarna och jag är tacksam för allt vi har fått (Förälder 1 

2013-10-13Förf.översättn.). 

 

Att just intervjuas kan av många upplevas som något obehagligt och oroväckande (Dalen 

2008, s. 17). Denna förälder har själv en erfarenhet av intervju att beakta, för drygt ett år 

sedan fick hon permanent uppehållstillstånd och genomgått flera intervjuer med 

Migrationsverkets handläggare i väntan på att få stanna i Sverige och vid varje intervju behövt 

berätta om hemska händelser under kriget och flykten. Resultaten av intervjuerna som hon 

genomgått var avgörande för om hon skulle få stanna i Sverige eller inte. Intervjuer kan därför 

för denna kvinna men även för andra nyanlända upplevas som något obehagligt och 

oroväckande.  

 

Hennes oro kan även bero på hennes tidigare erfarenheter av att leva under en diktaturregim, 

där samhällsmedborgarna inte får yttra sig negativt om statliga myndigheter. Trots att jag i 

inledningen av intervjun informerade henne om forskningens etiska principer, kan det inte 

vara lätt för henne att lita på mig, en ny person som hon aldrig har mött tidigare. Utöver detta 

hade hon inga tidigare erfarenheter av vad vetenskapligt skrivande innebar.  

 

Informationen om innebörden av ett samarbete mellan lärare och föräldrar med 

invandrarbakgrund anses vara viktig. Detta menar Bouakaz (2009) då han betonar vikten av 

att lärarna informerar föräldrarna tydligt om det som förväntas av dem. Men det jag förstod 
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genom intervjuerna var att informationen som skolan försåg dessa föräldrar med handlade om 

skolans organisation och arbetssätt samt om barnets skolarbete. Detta arbetssätt när det gäller 

samarbete med föräldrar är enligt Bouakaz (2009, s. 31-40) och Ståhle (2000, s. 12-13) en 

gammal uppfattning hos skolan, som lärarna hade runt mitten av 1900-talet då debatten om 

samarbetet mellan hem och skola var färsk. Numera förväntas lärarna samarbeta mer aktivt 

med föräldrarna.  

 

Enligt Inga Andersson (2004) innebär ett bra samarbete ”att man arbetar tillsammans, 

samordnar sina arbetsuppgifter, klargör ansvar, roller och gränser och vars och ens personliga 

mål” (Andersson, s. 39). 

 

Förälderns osäkerhet kan även tolkas utifrån Giddens (1984) struktureringsteori som brist på 

kunskap om regler, enligt honom ger regler aktören möjlighet att handla i socialt okända 

situationer, då aktören (föräldern) vet vad som förväntas vid interaktion med andra, i detta fall 

med läraren (Giddens1984, s. 1-27).  

7. 1.3 Okunskap 

När jag frågade en mamma om hon tycker att hon har inflytande i sitt barns lärande, svarade 

hon: 

 

Jag har ju inte ens gått klart skolan. Och jag kan inte svenska språket heller. 

Därför kan jag inte hjälpa mitt barn med läxorna, men jag litar på att lärarna gör 

tillräckligt. Min dotter får hjälp med läxorna på somaliska en timme i veckan, av 

modersmålsläraren. Jag har också köpt en ipad så att min dotter kan få hjälp med 

översättning av läxorna (Förälder 2 2013-10-12Förf.översättn.).  

 

Att vara med och ha inflytande över innehållet i skolan ansågs av flera av föräldrarna vara 

omöjligt då de kände att de saknade den erfarenheten och kompetens som fordras, samtidigt 

som förälder 2 ovan var medveten om sin egen oförmåga att hjälpa sitt barn med skolan. Detta 

stämmer överens med det som Bouakaz (2007) redovisade om föräldrarna i sin studie. Där 

nämnde föräldrarna två anledningar till varför de trodde att de inte involverades i skolarbetet, 

nämligen sina bristande språkkunskaper men även sin egen skolbakgrund som de såg kritiskt 

på. Förälder 2 i ovanstående citat var medveten om sin avsaknad av dessa två komponenter, 

vilket enligt henne hindrade henne från att ha inflytande. Detta kan utifrån Giddens (1984) 
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struktureringsteori tolkas som att aktören (den nyanlända föräldern) saknar tillräckliga 

resurser och i detta fall tillgång till kunskap om strukturen (skolan) och språket, för att kunna 

påverka, förändra eller ha inflytande.  

 

En annan intervju gjordes med en mamma som har varit i Sverige i fem år, hon hade kommit 

ensam först och ansökt om uppehållstillstånd åt sig själv och sina barn som hon lämnat i 

Somalia. Hennes barn hade kommit till Sverige för ca 6 månader sedan. Hon har under dessa 

fem år i Sverige varit aktiv, då hon studerade klart SFI och gjort en hel del praktik på 

förskolor och skolor. I diskussionen om hur hon upplevde sig ha inflytande över sina barns 

skolgång och om hur hon uppfattar relationen mellan henne och barnens lärare svarade hon så 

här: 

 

Jag upplever att jag har bra kontakt med lärarna. Jag har telefonnummer till dem 

och jag upplever att de är tillgängliga och återkommer då de inte kan svara. Jag 

har personligen ansökt om skola åt mina barn och skrev in dem, tre dagar efter 

deras ankomst till Sverige. Jag kontaktar lärarna genom sms, att skriva 

kommentarer i barnens dagbok och mejl. Jag är väldigt engagerad mamma, då 

lärarna ständigt informerar mig om vikten av det. (Förälder 3 2013-10-

13förf.översättning.) 

 

På tal om inflytande sa hon: 

 

Jag har fortfarande inte erfarit att jag har inflytande. Det är lärarna som 

organiserar och det är de som vet vad som mina barn behöver för att lära sig. 

Men det kan också bero på att mina barn bara gått i skolan i drygt en termin. 

Men jag är glad över den goda relationen och samarbetet mellan mig och mina 

barns lärare, vilket är tackvare mitt engagemang och visade intresse och vilja till 

samarbete (Förälder 3 2013-10-13förf.översättning.).  

 

Erikson (2004) ser en god relation mellan lärare och förälder vara en nära och tät relation. 

Förälder 3s beskrivning av relationen mellan henne och läraren, anser jag vara tecken på en 

god relation. Vi kan även utifrån hennes yttrande tolka det som en relation byggd på respekt 

och tilltro, då lärarna enligt henne hör av sig och återkommer när de inte svarar på hennes 

samtal. Vi kan även se förälderns och lärarens kommentarer till varandra genom barnens 
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dagbok vara ett exempel på ifrån lärarna visad respekt för och tro på förälderns förmåga och 

vilja till att hjälpa sitt barn. Detta är enligt Olgac (1995) en avgörande komponent för ett 

lyckat samarbete mellan skolan och hemmet (s.63).    

 

Förälder 3s uppfattning om behovet av hennes inflytande i barnens skolarbete var negativ, då 

hon tolkade det som att det var lärarna som organiserar skolans innehåll och att de vet vad 

som är rätt att lära ut. För den anledningen såg föräldern inget direkt behov av hennes 

inflytande, samtidigt som hon även trodde att anledningen till saknad inflytande var den korta 

tidsperioden då barnen bara gått i skolan i en termin.  

 

Att den här föräldern till skillnad från de andra föräldrarna som jag intervjuade hade ett så 

aktivt samarbete med barnens lärare har jag tolkat genom Giddens (1984) 

struktureringsteorin. Mamman hade gjort praktik på olika skolor/förskolor där hon som aktör i 

samhället lärt sig de osynliga regler som finns i skolan som institution för hur aktörer 

(föräldrar) bör handla i interaktion med andra i samhället, i detta fall med lärarna. Hon 

verkade även ha resurser i detta fall språket, vilket hjälpte henne att påverka genom att kunna 

kommunicera med lärarna och genom att kunna hjälpa barnen med läxorna. Men föräldern 

saknade fortfarande andra resurser såsom tillgång till kunskap om hur skolan som en 

samhällsinstitution fungerar så att hon som aktör (nyanländ förälder) kan få inflytande i 

barnens skola/ -arbete (Giddens 1984, s. 1-27).  

 

Det fanns dock frågor som några av föräldrarna hade önskat ha inflytande över. De upplevde 

att deras barn led av utanförskap och ensamhet under sin skoltid, särskilt under rasterna. De 

berättade att deras barn hade svårt med att få kompisar, att de nästan alltid lekte ensamma 

under rasterna. En mamma sa så här: ”Jag önskar att lärarna i framtiden ska ha fler sociala 

lekar med barnen, där de svenska eleverna skapar relationer med de nyanlända.” Samma 

mamma berättade att hennes dotter blev utsatt för mobbing i skolan av några klasskamrater, 

men att lärarna såg det som en naturlig reaktion från barnen på de nya eleverna och att det 

skulle upphöra inom kort(Ur intervjun med förälder 4 2013-10-12förf.översättning.).   

 

Föräldrarnas vilja till inflytande, förändring och utveckling men oförmåga att genomföra detta 

är direkt exempel på hur maktpositioner tar sig uttryck. Dessa föräldrar (aktörer) saknar 

makten till att förändra och påverka strukturen (skolans innehåll). De saknar både kunskap om 

regler men även tillgång till resurser för att kunna påverka sina barns skolvardag.  



 

27 

 

Det kan även ses som exempel på hur Giddens (1984) handlingssociologiska perspektiv den 

ständigt föränderliga strukturen i aktör - struktur relationen, inte uppfylls då dessa aktörer 

(nyanlända föräldrar) saknar både regler och resurser. Jag tolkar nyanlända föräldrars 

maktposition som underordnad. I och med att lärarna innehar den formella makten i relationen 

nyanländ förälder – lärare, kommer dessa föräldrar att från lärarna alltid förses med en viss 

mängd information om sina barns skolsituation och bjudas in till ett samarbete som lärarna 

(de formella makthavarna i detta fall) helt och hållet kontrollerar. 

7.2 Relationen mellan lärare och nyanlända föräldrar 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mina intervjuresultat och analys av intervjuerna 

med lärare 1 och lärare 2. Kapitlet kommer att beröra båda lärarnas upplevelser och 

uppfattningar om relationen med nyanlända föräldrar, samarbetet, samverkan och föräldrars 

inflytande i sina barns skolarbete. 

7.2.1 Lärares upplevelser gentemot relationen med nyanlända föräldrar 

 

I intervju med lärare 1 beskriver hon relationen med de nyanlända föräldrarna så här: 

  

Det är rätt god relation ändå. Våra lärare är ganska duktiga på att hålla en dialog 

med föräldrarna överhuvudtaget. Det är också så att vi har en flerspråkig 

personal, så om läraren själv inte talar föräldrarnas språk brukar han/hon be 

andra kollegor om hjälp. Annars i situationer som utvecklingssamtal eller akuta 

möten brukar vi anlita tolk.  Det är föräldrar som litar på att vi gör det vi kan och 

det vi ska helt enkelt. Så vi har en god relation som är baserad på ständig dialog 

mellan lärare och förälder (Lärare 1 2013-10-29).  

 

Båda lärare1 och lärare 2 var medvetna om att en väletablerad och god relation med 

föräldrarna var vägen till att barnen lättare uppnår kunskapskraven i de olika ämnena. Flising 

m.fl. (1996) anser det vara en förpliktelse i lärarens yrkesroll, att tillsammans med föräldrarna 

försöka ge eleverna goda förutsättningar för deras lärande (Flising m.fl., s. 58-63).  

Lärare 1 i ovanstående citat var även medveten om nyanlända föräldrars tilltro till deras 

kompetens och kunnande, vilket jag uppfattar gav läraren självförtroende och trygghet i 

relationen mellan henne och nyanlända föräldrar.  
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7.2.2 Samarbetet 

 

Både lärare 1 och lärare 2 såg vikten av ett aktivt samarbete med nyanlända föräldrar. Men 

upplevde svårigheter, vilket enligt dem eventuellt kunde bero på föräldrarnas bakgrund eller 

föräldrarnas sociokulturella tillhörighet. Om samarbetet mellan lärare och nyanlända föräldrar 

sa lärare 1 så här:  

 

Jag tror på att det behövs ett nära och kontinuerligt samarbete för att skapa en 

god relation mellan lärare och nyanlända föräldrar. Men jag upplever att vi 

lärare många gånger har svårt med att hålla kontakten på grund av att dessa 

föräldrar kan byta telefonnummer och adresser utan att meddela skolan, det är 

nummer ett. Nummer två är att nyanlända föräldrar överhuvudtaget visar sig på 

föräldramöten. Många gånger uppger några av föräldrarna ursäkter som 

barnpassning. Men det kanske beror på att man anser sin närvaro som oviktig. 

Att lärarna får göra sitt jobb och att det inte finns någon anledning till de som 

föräldrar att engagera sig. Det handlar om föräldrar som är tyngda rent allmänt, i 

sitt privatliv. Och det känns som att deras energi räcker knappt till dem själva. 

Och det känns som att barnen lever sitt eget liv liksom och föräldrarnas ointresse 

och negativa attityd gentemot skolan färgar sig över barnen, då barnen blir 

ointresserade och skoltrötta (Lärare 1 2013-10-29).  

 

Lärare 2 höll med om att samarbetet med nyanlända föräldrar och samverkan mellan dem och 

barnens lärare inte fungerade som det ska. Detta trodde hon i stort sätt beror på skolsystemets 

natur.  

De har inte lätt heller. De informeras inte om sina rättigheter och skyldigheter 

gentemot barnens skolor. De hamnar i ett annorlunda skolsystem och vi 

förväntar av de att de agerar som andra vanliga föräldrar men de kanske behöver 

först kunskap om hur de ska vara (Lärare 2 2013-11-14).  

 

Utifrån intervjuresultaten tolkar jag det som att lärarna uppfattar kärnproblemet för ett icke 

fungerande samarbete vara, föräldrarnas ointresse och avsaknad av kunskap. Föräldrarna 

uppfattades i stort sätt som ointresserade och oengagerade. Detta ointresse berodde enligt 

lärare 1 på föräldrarnas bekymmersamma vardag, men det berodde även på kunskapsbrist vad 
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gäller skolans arbetssätt. Föräldrarnas attityd gentemot skolan färgade av sig på barnens 

beteende menade lärare 1.  

 

Dessa resultat stämmer överens med resultaten i Lahdenperäs (2000) studie, där hon 

redovisade för hur lärarna i hennes studie uppfattade invandrarföräldrar som icke goda. 

Eftersom föräldrarna bar på de dåliga egenskaperna sågs också deras barn som bärare av de 

egenskaperna (Lahdenperä 2000, s. 156).  

 

För ett lyckat samarbete behövde man enligt lärare 2 ge nyanlända föräldrar kunskap om 

skolans arbetssätt och vad skolan förväntar sig av dem. Det menar även Andersson (2004), 

dvs. att ett samarbete innebär att läraren bör arbeta tillsammans med föräldern för att 

samordna sina arbetsuppgifter, klargöra ansvar, roller och gränser och vars och ens personliga 

mål (Andersson 2004, s. 39).  

  

Lärare 2 säger: ”De hamnar i ett annorlunda skolsystem och vi förväntar av de att de agerar 

som andra vanliga föräldrar men de kanske behöver först kunskap om hur de ska vara”. Jag 

tolkar det som att läraren har en idealbild om hur en ”vanlig” förälder bör vara och förväntas 

interagera med lärare. På det sättet ser läraren omedvetet den nyanlända föräldern som en 

”ovanlig” förälder. Den nyanlända föräldern har alltid ett ideal att sträva efter enligt läraren, 

vilket skolan borde hjälpa nyanlända föräldrar med.  

 

Lärare 1 upplevde föräldrarna vara trötta, okunniga och ointresserade, hon menade att dessa 

egenskaper färgade av sig på barnens attityd vilket försvårade arbetet med barnen. ”Och det 

känns som att deras energi räcker knappt till dem själva. Och det känns som att barnen lever 

sitt eget liv liksom och föräldrarnas ointresse och negativa attityd gentemot skolan färgar sig 

över barnen, då barnen blir ointresserade och skoltrötta” (Lärare 1 29/10/ 2013).   

Detta illustrerar det Lahdenperä (2000) redogjorde för i sin studie då invandrarföräldrar 

ansågs av lärarna vara källan till svårigheterna som skolan har med deras barn. Föräldrar med 

invandrarbakgrund uppfattades som okunniga och ointresserade . Att de behövde kunskaper 

om vad de borde ge sina barn (Lahdenperä 2000, s. 156).  

 

Utifrån ett struktureringsperspektiv (Giddens 1984) kan man säga att lärarna i studien är 

medvetna om att de innehar den formella makten, att det är de som sätter regler och rutiner i 

skolan och redogöra för hur ett samarbete mellan dem och de nyanlända föräldrarna eller 
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föräldrar i allmänhet, förväntas se ut. De skapar ett mönster för hur samarbetet skall vara, som 

reproducerar stabilitet i strukturen/skolans vardag. Lärarnas maktposition ger dem 

möjligheten att kunna påverka strukturen. Nyanlända föräldrarnas avsaknad av 

struktureringsegenskaperna regler och resurser gör att de uppfattas som inkompetenta 

aktörer, som behöver uppnå en viss nivå av kunskap (regler) och ha tillgång till resurser för 

att kunna betraktas som ”vanliga” aktörer och för att kunna påverka strukturen. 

7.2.3 Samverkan och inflytande  

 

I undersökningen om samverkan mellan nyanlända föräldrar och lärare var kommunikationen 

mellan parterna viktig att belysa. Det handlar om vilka arbetssätt lärarna hade för att 

kommunicera med nyanlända föräldrar. Det visade sig att lärare 1 och lärare 2 arbetar på olika 

sätt. 

 

Lärare 2 menade att hon mest arbetade med muntligt informerande, även om detta många 

gånger innebar extra tid och användning av kroppsspråk och gester. På det sättet menade hon 

att hon såg till att informationen nådde fram till föräldrarna. När jag frågade om samverkan 

mellan lärarna och nyanlända föräldrar svarade hon: 

 

Vi har inte direkt samverkan. Jag tror att de flesta av dessa föräldrar vill att det 

ska gå bra för deras barn. Men att de inte riktigt vet hur de ska göra för att hjälpa 

barnen. De kan nog hjälpa skolan genom att samtala med sina barn om det nya 

landets kultur och normer. Så att de förklarar för barnen att Sverige är ett 

mångkulturellt land, där människor har olika sätt att leva … Vi kan inte förvänta 

oss så mycket från dem heller… de kan ju inte språket samtidigt som de själva 

är i sådant läge där de behöver hjälp (Lärare 2 2013-11-14).   

 

Samverkan med nyanlända föräldrar upplevdes svårare än samverkan med andra föräldrar. De 

ansågs ta längre tid och mer energi. Lärarna ansåg svårigheterna i samverkan mellan lärare 

och nyanlända föräldrar bero på föräldrarnas okunskap om skolan och ovetskap om hur de 

kan hjälpa sina barn i skolan. Dessa hinder som läraren beskrev stämde överens med de 

hinder som rektorerna i Lahdenperäs (2008) studie beskrev. Där sågs föräldrarnas okunskap 

om hur den svenska skolan fungerade och deras begränsade möjligheter att förstå skolans 
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information som hinder. I allmänhet ansågs dessa föräldrars kontakt ta mycket av rektorernas 

tid och upplevdes som betungande.  

 

Läraren förväntade sig inte mycket av föräldrarna heller, då hon ansåg att de hade så pass 

många bekymmer att de själva behövde hjälp ” Vi kan inte förvänta oss så mycket från dem 

heller… de kan ju inte språket samtidigt som de själva är i sådant läge där de behöver hjälp” 

(Lärare 2 2013-11-14).  

 

Lärarnas uppfattning om samverkan med nyanlända föräldrar stämmer väl med Lahdenperäs 

(2008) studie, där föräldrar med invandrarbakgrund uppfattades som svåra att kommunicera 

med samtidigt som de saknade kunskaper om hur skolan fungerade. Läraren poängterade även 

att samverkan med nyanlända föräldrar tar mycket tid och energi. Detta menar även Bouakaz 

(2009) då han redogör för varför det uppstår svårigheter i samarbetet med föräldrar med 

invandrarbakgrund. Han menar att lärarna känner sig arbetsbelastade och upplever tidsbrist.  

  

Samma lärare fortsätter på följande sätt angående samverkan:  

 

Ibland när man ger dem skriftlig information, kan vissa av dessa föräldrar kasta 

det i papperskorgen. (skratt) De tror inte att det är viktigt att läsa innehållet. De 

är ju inte vana med detta arbetssätt. Därför är det extra viktigt att de under sin 

första period i Sverige erbjuds muntlig information, helst på sitt hemspråk. Även 

om hur de förväntas agera som föräldrar. Till exempel så har vi en mamma som 

lämnar sitt barn precis vid förskolegrinden och när hon hämtar så står hon där 

utanför grinden och ropar på sitt barn. Hälsar inte ens. Man måste som förälder 

komma in och hälsa åtminstone. Hon kanske tror att det är så man ska göra. 

Många av oss tycker att det är jobbigt. Hon kanske tycker att det vi gör är 

oviktigt.  Men vi har inte heller förklarat för henne hur hon bör göra istället 

(Lärare 2 2013-11-14).  

 

I fråga om samverkan och kontakten mellan läraren och nyanlända föräldrar svarade lärare 1 

att hon arbetade med att lägga all information rörande barnets skolsituation digitalt i 

Infomentor, en digital plattform som elever, föräldrar och övrig skolpersonal hade tillgång till.   
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Jag kan säga att samverkan mellan oss är lika med noll. Vi har svårt att nå ut till 

dessa föräldrar. Föräldrarna hjälper inte sina barn med läxor eller 

inlämningsuppgifterna. Eleverna säger att de har tappat bort pappren. 

 Egentligen ska vi lärarna se till att lägga in allting digitalt så att eleverna får så 

lite som möjligt i pappersform. Men då menar en stor andel lärare att de inte ska 

lägga in något digitalt därför att många av föräldrarna antingen slarvar bort sina 

inloggningsuppgifter eller inte vet hur man använder en dator överhuvudtaget. 

Och då tog jag initiativet att hålla för föräldrarna en kurs som består av två 

seminarier, om hur man använder en dator och hur man använder infomentor. 

För att det inte ska finnas några ursäkter till att man inte blivit Informerad 

(Lärare 1 2013-10-29). 

 

Om nyanlända föräldrars inflytande över sina barns lärande sa lärare 1 så här: 

 

Inflytande har de nog inte för det mesta och det beror på att de inte är så 

engagerade. Det är väl det, det går ju hand i hand. Jag upplever att många är 

oengagerade, för att hade de varit engagerade så skulle de ha direkt inflytande. 

Om man nu skulle ringa till föräldrarna och säga; din unge har prov eller din 

unge sköter inte läxan eller vad det nu är. Jag upplever inte att det tas några 

åtgärder där hemma eller att föräldrarna bryr sig överhuvudtaget. Det kan man 

märka direkt genom barnens provresultat eller om barnet har gjort läxan. Jag 

menar det speglar sig direkt, föräldrarnas engagemang speglar sig över elevernas 

skolresultat (Lärare1 2013-10-29). 

 

Genom att läsa alla tre föregående citaten kan vi se hur nyanlända föräldrars agerande 

problematiseras. De förväntas agera inom ”normala” ramar, som att komma in till förskolan 

och hälsa på personalen vid lämning och hämtning. Att kunna använda datorn och vara 

uppdaterade när det gäller barnens skolsituation, samt kunna använda Infomentor, vilket är ett 

modernt digitalt skolforum, är också något som förväntas av dem. 

 

Detta är exempel på hur skolan förutsätter att alla föräldrar ska kunna det en ”vanlig” svensk 

medborgare kan, vilket leder till att samverkan mellan nyanlända föräldrar och skolan 

försvagas. Dahlstedt (2007) antyder att kommunikationen mellan lärarna och 

invandrarföräldrar är mer som en envägskommunikation, där föräldrarna är enbart mottagare 
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för det som skolan har att säga, än en öppen dialog mellan två jämbördiga parter. Samverkan 

mellan lärare och invandrarföräldrar brister, eftersom familjerna i fråga inte håller måttet som 

en svenskmedelklassfamilj (Dahlstedt 2007, s. 21). 

 

Ur ett struktureringsteoretiskt perspektiv, Giddens (1984), kan vi se hur aktörerna (lärarna) i 

ovanstående exempel medvetet och ibland omedvetet skapar rutiner för hur skolan ska 

fungera, samt rutiner för hur relationen mellan lärare och föräldrar förväntas vara och hur en 

förälder bör interagera i denna relation. Detta görs i strävan efter trygghet och för att skapa 

stabilitet i systemet som i detta fall är skolan. Lärarna handlar utifrån redan existerande 

strukturer för hur aktören/läraren bör agera inom den existerande strukturen. Den andra 

aktören, i detta fall nyanlända föräldrar, saknar kunskap om regler, exempelvis att veta vad 

som gäller när man hämtar/lämnar barnen till förskolan. Samtidigt saknar de även resurser, 

som språket och kunskapen om hur skolväsendet fungerar, som att exempelvis kunna använda 

datorn och användandet av Infomentor. Det resulterar hinder för samverkan mellan lärarna 

och föräldrarna, vilket i sin tur medför att nyanlända föräldrar inte har inflytande i sina barns 

skolsituation.  

7.3 Den kompensatoriska relationen 

Som jag nämnde i teorikapitlet, kan det enligt Lahdenperä (2000) finnas ambitioner hos 

lärarna att jobba kompensatoriskt, såsom att försöka ge barnet det läraren tror att den saknar 

hemma. Denna studie visade på liknande resultat, då lärarna menade att nyanlända föräldrar är 

så överbelastade med sina bekymmer att de inte har tid att engagera sig i sina barns 

skolsituation. Därför såg lärarna uppgiften att undervisa nyanlända elever vara en extra svår 

uppgift, eftersom de upplevde att de saknade föräldrarnas visade intresse för samarbete och 

samverkan.  

 

Genom intervjuresultaten visade det sig att även föräldrar kan ha kompensatorisk relation 

gentemot lärarna. När jag frågade föräldrarna om vad de skulle vilja förändra eller utveckla i 

skolans innehåll, ansåg de att de inte hade makten att förändra eller påverka eftersom de ansåg 

sig själva sakna kompetensen och resurserna för att göra det. Samtidigt menade många av 

dem att de jobbade hemifrån med sina barn för att komplettera det barnen saknade från 

skolans håll, alltså det som skolan inte lyckas lära barnen.  

 

Jag finner att detta sätt påminner om ett liknande sätt till att arbeta kompensatoriskt, alltså att 
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föräldrarna såg att de hade i uppgift att ge sina barn det barnet saknade från skolans håll. 

Exemplet nedan är ett sådant exempel.   

 

Jag ser det som obligatorisk sak att lära mina barn det de inte får ifrån den 

svenska kulturen. Jag tar mina barn på lördagskolan, där lär barnen sig om sin 

religion och kultur så att de inte bara färgas av den svenska kulturen (Förälder 3 

2013-10-13Författ.översättn.).  

 

Här försöker föräldern komplettera det som hon tror att skolan inte kan leverera, nämligen 

kultur och religion. Det intressanta i detta var att samtidigt som föräldrarna upplevde en stor 

tilltro till skolan och lärarnas arbetssätt, kände de en viss misstro på grund av sina upplevelser 

att skolan saknade viktiga principer för uppfostran av deras barn.  

 

Både lärare och föräldrar i studien verkade ha goda intentioner gentemot varandra och en vilja 

till samarbete som inte riktigt uppfylldes. De skylde ändå på varandra, eftersom var och en av 

dem ansåg att den andra var anledningen till att det ”misslyckades” eller att det gick mindre 

bra inom ett visst område i barnets uppfostran eller lärande.  Detta stämmer överens med 

Bunars (2001) beskrivning i boken skolan mitt i förorten: 

 

… Föräldrarna anser det vara skolans fel och skolan anser att det är föräldrarnas 

kultur och traditioner som är problemet. Ytterligare ett problem är att de interna 

representationerna i stor utsträckning är stigmatiserande. Föräldrarnas kulturella 

bakgrund betraktas av skolan som en stigmasymbol, och omvänt, skolans 

arbetssätt stigmatiseras av föräldrarna… Det är bland annat av den anledningen 

som diskussionerna inte ger resultat och beskyllningarna och de negativa 

representationerna har kunnat upprätthållas (Bunar 2010, s. 187).  

 

Detta förhållningssätt fann jag problematiskt eftersom det gör att de negativa uppfattningarna 

som både parterna har om varandra reproduceras och upprätthålls. Det omöjliggör även ett 

gott samarbete mellan lärarna och de nyanlända föräldrarna, vilket resulterar i en lucka i det 

pedagogiska arbetet. Jag finner att detta kan påverka barnet negativt, då de närmaste vuxna 

runt barnets skolsituation inte har en fungerande relation.  
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Relationen kan ur ett struktureringsperspektiv, Giddens (1984), ses handla om maktordning 

och maktpositioner som de olika aktörerna, lärare och föräldrar förhåller sig till. Både lärare 

och de nyanlända föräldrarna pendlar mellan att ha makten på sin hemmaplan 

(skolan/hemmet) och att känna maktlöshet i det som de inte upplever vara deras hemmaplan.  

 

Eftersom lärarna är de formella makthavarna i skolan, där de har makten att sätta regler och 

rutiner för att upprätthålla stabilitet i systemet och där nyanlända föräldrar upplever sig sakna 

kunskap om regler och tillgång till resurser för att kunna upprätthålla ett aktivt samarbete 

med läraren, befinner sig föräldrarna i en maktlös position och accepterar därför sin ställning 

utan att se möjligheter till förändring. Både parterna lärare – nyanländ förälder bidrar genom 

sitt agerande till att det bristande samarbetet upprätthållas och reproduceras. 

 

Som följd av det bristande samarbetet upplever lärarna en viss hjälplöshet/maktlöshet. De 

upplever att situationen bara är som den är och att de måste ge barnen det de saknar hemifrån. 

Ett fungerande samarbete upplevs av lärarna vara något omöjligt, då de saknar fungerande 

kommunikation och relation med föräldrarna. Föräldrarna skapar också en kompensatorisk 

relation gentemot lärarna. Att på sin hemmaplan, försöka ge barnen det de saknar från skolan. 

Både aktörerna lärare – föräldrar har goda intentioner i grunden, bakom sitt kompensatoriska 

förhållningssätt. Målet för dem är att ge barnet det som de anser vara barnets bästa.  På det 

sättet pågår en struktureringsprocess där det bristfälliga samarbetet upprätthålls och 

reproduceras. Både aktörerna skyller bristerna på den andra och försöker kompensera det, 

med det som den andra enligt dem gör mindre av. 

8. Slutsatser och sammanfattningar/slutdiskussion  

Min undersökning visar att nyanlända föräldrar uppfattar lärarna som kompetenta och 

demokratiska lärare. De är allmänt nöjda med skolans arbetssätt och ser inte direkta brister i 

skolans innehåll kunskapsmässigt.  Det visade sig att lärarna tar på sig det fulla ansvaret för 

att skapa regler och rutiner för skolarbetet samt att de nyanlända föräldrarna ger lärarna detta 

mandat, då de inte ser sig själva vara i den positionen att de är kompetenta nog att ta detta 

ansvar. I detta kan man förstå lärares och nyanlända föräldrars skilda utgångspunkter och 

upplevelser, när det handlar om inflytande över att forma skolans innehåll.  

 

Föräldrarna i studien såg möjlighet till inflytande i att utnyttja den formella möjlighet som 

erbjöds av lärarna för samarbete och samverkan, exempelvis föräldrasamtal och 
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utvecklingssamtal. Lärarna ser det som sin uppgift att organisera och styra innehållet och 

lärandet. Men varken föräldrarna eller lärarna verkade vara medvetna om att denna 

maktordning kan vara problematisk i förhållande till de krav som ställs av Skolverket på ett 

ökat samarbete och ansvarsfördelning mellan lärarna och föräldrarna, då alla som arbetar i 

skolan skall enligt läroplanen samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet (Lgr-11). 

 

Skolmyndighetens styrdokument såsom Lpo 94, Lgr11, uppmanar lärarna och övrig 

skolpersonal att samverka med föräldrarna och kontinuerligt informera om elevens 

kunskapsförmåga, sociala situation och den personliga utvecklingen, men det nämns inget 

annat här än de formella kvartssamtalen och föräldramöten som metod för en ökad 

samverkan. 

 

Detta tycker jag är problematiskt då det finns en mängd föräldrar som behöver mer än den 

formella samverkansformen, exempelvis nyanlända föräldrar, då många av dem saknar 

kunskap om skolans organisation och arbetssätt. Även på grund av språkbrist samt okunskap 

om de osynliga regler vid interaktion, som sker exempelvis vid hämtning och lämning, kan 

dessa föräldrar gå miste om möjlighet till de informella samtalen.  

 

Då det saknas en handlingsplan för föräldrar som saknar kunskap om skolans grundläggande 

struktur och sociala normer, leder detta till ett förgivet tagande hos skolpersonalen. Föräldrar 

förväntas kunna innebörden av samarbete, samverkan och föräldrainflytande. Nyanlända 

föräldrars eventuella avsaknad av kunskap samt starka behov av stöd blir då osynligt för 

lärare och övrig skolpersonal.     

 

Resultaten av denna studie visar att lärarna är de som har den formella makten. De avgör 

vilken information nyanlända föräldrar förses med. Lärarna förväntar sig att alla föräldrar ska 

samarbeta och samverka med dem. Jag anser det vara ett problematiskt förhållningssätt, då 

nyanlända föräldrar inte riktigt har kunskap eller får veta vad som förväntas av dem, för att 

förbättra sina barns skolsituation. Detta arbetssätt resulterar även i att dessa föräldrars stöd för 

lärarna i det pedagogiska arbetet uteblir, vilket drabbar eleven. Både lärare och övrig 

skolpersonal bör arbeta tillsammans med föräldrarna för att hjälpa barnen, men även för att 

utveckla skolans innehåll och verksamhet (Lgr-11).  
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Det bristande samarbetet mellan lärare och föräldrar med invandrarbakgrund i allmänhet och 

nyanlända föräldrar i synnerhet ser jag påverka skolan inifrån, då det ständigt kommer att 

existera en lucka mellan lärare och föräldrar som inte uppfyller skolans norm. Jag finner att 

bristen på samarbete påverkar samhället i stort då dessa föräldrar och deras barn ständigt 

kommer att känna sig utanför skolan/samhället, då skolan som samhällsinstitution är anpassad 

för svensk medelklass vilket bidrar till en känsla av utanförskap.  

 

”Ungdomar med rötter i olika kulturer har svårt att uppfatta den svenska skolan som sin egen 

utan ser den som en skola för andra” (Lahdenperä 2008, s. 97). Ett forskningsområde som jag 

tycker vore spännande att undersöka i framtiden är hur det bristande samarbetet mellan lärare 

och nyanlända föräldrar påverkar barnens identitet och tillhörighets känsla.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Informationsbrev: 

 

Hej! 

 

Jag heter Suheer Sherif och är lärarstudent vid Södertörns Högskola. Jag går min sista termin 

på utbildningen och ska skriva en C-uppsats som handlar om relationen mellan lärare och 

nyanlända föräldrar. Jag söker dig som är nyanländ förälder till barn som går på förskolan 

eller grundskolans tidigare år och vill delta i en intervju. Intervjun kommer att spelas in och 

ditt deltagande kommer att anonymiseras. Du kan under intervjun välja bort de frågor som du 

inte vill svara på, eller avsluta intervjun om du inte vill fortsätta. De här frågeställningarna vill 

jag besvara i min uppsats: 

 

Vilka upplevelser och uppfattningar har nyanlända föräldrar av sitt möte med den svenska 

skolan?  

Vilka upplevelser av och uppfattningar om har lärarna gentemot nyanlända föräldrar?  

Hur uppfattar föräldrarna relationen till lärarna, samarbetet, samverkan med skolan samt sin 

egen roll som förälder i ett nytt land och hur påverkar det deras inflytande över sina barns 

lärande? 

På vilket sätt kan lärarnas och föräldrarnas förhållningssätt till varandra påverka relationen 

mellan dem?  

 

Det har ett stort värde för mig som blivande lärare om du vill delta i intervjun. Hör av dig till 

mig om du vill delta på telefonnummer: 0700-** ** **   

eller mejladress: minmejladress@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar 

Suheer Sherif 

 

 

 

mailto:minmejladress@hotmail.com
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10.2 Bilaga 2 

 

Intervjuguiden: 

 Presentera mig själv, namn, utbildning, uppsatsämnet 

Informera om forskningsetiska principerna.   

Be informanten att presentera sig själv, namn, position, hur många nyanlända elever han/hon 

har. 

Börja med neutrala och enkla frågor, gå till mer avancerade för att sedan avsluta med enkla 

och neutrala frågor igen.  

 

Frågorna till föräldrarna: 

Vilken årskurs går ditt/dina barn på? 

Hur gick mottagandet till? Innan ditt barns första skoldag.  

Vilken information fick du som förälder av skolan/lärarna? 

Fick du möta ditt barns lärare innan ditt barn började skolan? 

Hur såg ditt barns första skoldag ut? Var du med? Uppfyllde det era förväntningar? 

Lärde ni känna varandra? Du och läraren, skolhälsoteamet (kurator, skolsköterska..) innan ditt 

barns första skoldag? 

Har du lätt att få kontakt med ditt barns lärare ifall du har frågor? Hur tar du kontakt då? 

Har du tolk vid mötena? alla möten eller vissa? 

Hur tycker du att skolverksamheten är i allmänt?  

Är du nöjd med alla lektioner ditt barn får?  

Upplever du att du och ditt barn får den hjälp ni behöver för att utvecklas? 

Är du nöjd med hur snabbt ditt barn lär sig?  

Vad tycker du om skolans/lärarnas arbetssätt, är det något som du tycker de borde göra bättre? 

Upplever du att du som förälder kan/får påverka/utveckla ditt barns lärande? 

Är du nöjd med bemötandet från lärare/rektorer gentemot dig som förälder? 

Tycker du att du får information om det som berör ditt barn i tid? 

Har det tidigare uppstått missförstånd mellan er förälder-lärare? Vill du berätta något 

exempel? 

Är det något som du är mindre nöjd med och skulle vilja förändra/påverka? I så fall vad? 

Har du information som du tycker vore viktigt att läraren får veta om dig som förälder eller 

ditt barn, och som inte läraren vet ännu?  
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Tycker du att kommunikationen mellan er lärare/vuxna går bra.  

Är det som du hade önskat dig? Bättre/sämre?  

Har du något som du skulle vilja förändra/utveckla när det gäller kommunikationen mellan er 

lärare/förälder? I så fall på vilket sätt vill du göra det? 

Kan jag höra av mig till dig vid senare tillfälle ifall jag har några frågor och funderingar 

gällande dina svar, eller kompletterande uppgifter? Får jag då någon 

mejladress/telefonnummer till dig? 

 

Här summerar jag samtalet, återberättar och avslutar med att tacka för intervjun och den tid 

informanten avsatte för vårt möte. 

Frågorna till pedagogerna: 

Vill du berätta om hur mottagandet av en nyanländ elev går till? 

Har ni några informationsblad till nyanlända föräldrar? Ifall inte; vad tycker du är viktigaste 

för dem att informeras om? 

Hur upplever du att mottagandet av nyanlända elever påverkar verksamheten? 

Finns det något som du tycker att skolan kan utveckla eller börja göra vad gäller nyanlända 

elever? 

Är det något särskilt som du tycker är viktigt att du tänker på som lärare, då ni har denna 

nyanlända elev i klassen? (arbetssätt) 

Hur upplever du kommunikationen mellan dig som lärare och de nyanlända föräldrarna?  

Hur upplever du relationen mellan dig som lärare och nyanlända föräldrar? 

Hur tror du att föräldrarna upplever mötet med den svenska skolan? 

Hur tror du att skolan kan skapa en god relation med nyanlända föräldrar? 

Hur ser dessa föräldrars inflytande i sina barns lärande ut? 

Vad tror du att föräldrarna kan göra så att de hjälper lärarna så att deras barn uppnår 

kunskapskraven? 

Får de nyanlända eleverna läxor? Hur går det då? Får de hjälp i skolan/hemifrån? 

Jag summerar min egen uppfattning om lärarens svar, och frågar om jag förstått hen rätt. Och 

ifall hen vill tillägga/rätta. Fråga om jag kan återkomma via mejl/telefon med kompletterande 

frågor. Avsluta med att tacka för intervjun och den tid hen avsatte för vårt möte. 

 


