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Syftet med studien var att undersöka hur lärare i en medelstor svensk kommun 
upplever kontakten med invandrarföräldrar, vilka svårigheter som finns och hur man 
kan underlätta kontakten. Fem lärare deltog och undersökningen genomfördes med 
hjälp av semi-strukturerade intervjuer som spelades in på band och transkriberades. 
Resultatet visade att lärarna upplever kontakten som både positiv och negativ. 
Språkskillnaderna upplevdes som ett av de största hindren för en god kontakt då 
lärarna menade att det lätt blev missförstånd. Lärarna menade att kulturella 
skillnader är intressanta men ibland svåra att förstå. Genom att få tillgång till 
språkkunnig personal skulle kontakten kunna underlättas. Antingen kan detta ske 
med hjälp av språkliga kontaktmän och/eller fler hemspråkslärare  i den dagliga 
undervisningen.
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1.  Inledning
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo94) står det att skolan ska göra klart för eleverna och deras vårdnadshavare vilka 
mål skolans utbildning har och vilka rättigheter och skyldigheter skolan, eleverna och 
vårdnadshavaren  har  (Utbildningsdepartementet,  1994).  Under  min 
verksamhetsförlagda  utbildning  har  jag  märkt  att  kontakten  mellan  lärare  och 
vårdnadshavare till elever med invandrarbakgrund ibland verkar upplevas som svår. 
Kommunen där jag  haft  min verksamhetsförlagda utbildning har  på grund av sin 
invandrartäthet  och  svårighet  att  uppnå  målen  i  skolan  blivit  uttaget  som  en  av 
Myndigheten  för  skolutvecklings  dialogkommuner.  Kommunen  har  som  mål  att 
skapa ett fungerande samarbete med föräldrar till elever med invandrarbakgrund för 
att öka dessa elevers måluppfyllelse. 

Att det kan uppstå svårigheter i  kontakten med föräldrar med invandrarbakgrund 
kan enligt Bouakaz (2007) bero på olikheter i synen på skolans uppgift.  Föräldrar 
som har  erfarenhet  av en auktoritär  skola  har  ofta  förväntningar  att  den svenska 
skolan  ska  vara  likadan.  Föräldrar  och  lärare  strävar  därmed  åt  olika  håll  och 
konflikter kring vad som är skolans respektive föräldrarnas ansvar kan uppstå.

Att jag valt att skriva om detta problemområde beror delvis på att jag personligen 
tycker att ämnet är intressant men även för att det är ett aktuellt problem som det 
fokuseras på i den kommun som jag har varit verksam i under min utbildning. Jag 
tycker att det är intressant att få enskilda lärares syn på mötet med dessa föräldrar ur 
ett vardagligt perspektiv. Att handskas med dessa möten som enskild lärare tror jag 
många gånger kan vara väldigt påfrestande. Vi lever trots det i  ett samhälle som i 
stort päglas av interkulturella kontakter och jag anser att det är viktigt att ha kunskap 
om hur man som lärare underlättar för dessa elever och deras familjer.

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal lärare upplever kontakten med 
föräldrar till elever med invandrarbakgrund i en medelstor svensk kommun. 

1.2  Forskningsfrågor

 Hur  upplever  lärare  att  kontakten  med  föräldrar  till  elever  med 
invandrarbakgrund fungerar?

 Vilka svårigheter kan finnas i kontakten?
 Hur kan man underlätta kontakten mellan lärare och förälder?

1.3 Begreppsdefinitioner
Under hela arbetet kommer ordet kultur att användas. Köhler (2006) definierar ordet 
så här:
Kultur - en grupp människors sätt att leva och tänka.
När jag använder detta begrepp är jag medveten om att olika grupper med samma 
kultur ändå kan skilja sig åt avsevärt vad det gäller värderingar, normer och religion. 
Jag  syftar  inte  heller  på  någon  specifik  kultur  i  detta  arbete  utan  snarare  på 
människor som i huvudsak har en annan kultur än den generellt svenska kulturen. 
Gemensamt för  mitt  användande av ordet  kultur i  samband med annan kulturell 
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bakgrund är att jag syftar på människor som är invandrade till Sverige, vars kultur 
skiljer sig mot den kultur som råder i den svenska skolan. Jag är även medveten om 
att kultur inte är begränsat till en viss etnisk bakgrund utan att kultur kan handla om 
tänkandet och handlandet hos en grupp människor oavsett etnisk bakgrund. På några 
ställen  i  arbetet  finns  det  hänvisningar  till  specifika  etniska  grupper,  dessa 
benämningar är hämtade direkt från angiven litteratur.

Invandrarbakgrund –  med  invandrarbakgrund  menar  jag  föräldrar  som  själva 
invandrat till Sverige. De är således inte födda i Sverige.

Mångkulturell - med påverkan från många olika kulturer (Köhler, 2006).

2.  Litteraturgenomgång
Denna litteraturgenomgång är skriven för att ge en överblick över den forskning som 
finns  på  området.  Stukát  (2005)  skriver  att  litteraturgenomgången  bör  ge  en 
överblick  över  det  aktuella kunskapsläget.  Inledningsvis  kommer  en  tematisk 
genomgång av litteratur på området.  Den tidigare forskningen ger infallsvinklar ur 
läroplanen samt en bakgrund över vilka kulturella skillnader som finns för att på så 
vis  kunna  förstå  relationen  mellan  lärare  och  förälder  i  ljuset  av  dessa.  Tidigare 
forskning kring fenomenet föräldrasamverkan och samverkan över etniska gränser i 
synnerhet  presenteras  därefter.  Förslag  på  lösningar  på  samverkansproblem  som 
litteraturen tidigare talat om tas upp. Slutligen sammanfattas litterturgenomgången 
för  att  på  så  vis  få  en överblick  över  det  aktuella  kunskapsläget  inför  resterande 
kapitel.

2.1 Forskningsanknytning 
Läroplanen
I Lpo94 kan man läsa om vikten av samarbete mellan hem och skola. Detta för att ge 
både  elever  och  vårdnadshavare  möjlighet  att  påverka  arbetet  i  skolan 
(Utbildningsdepartementet, 1994).  Elever och deras vårdnadshavare har rättigheter 
och skyldigheter när det gäller att eleverna ska nå upp till skolans mål och skolan har 
ansvar  för  att  dessa  tydliggörs.  Det  åligger  läraren  att  med  viss  regelbundenhet 
informera vårdnadshavaren om elevens kunskapsutveckling och dennes skolsituation 
i övrigt. Skolan och hemmet ska samarbeta för att elevens utveckling ska gynnas.

Det  svenska  samhällets  internationalisering  och  den  växande  rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans 
med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. (s. 3)

I  Lpo94  står  det  att  skolan  ska  arbeta  för  att  förhindra  begränsningar  i  elevers 
studieval som beror på kulturell bakgrund. Skolan är skyldig att ta hänsyn till elevens 
personliga förhållanden för att respektera och skydda dennes identitet.

Kulturskillnader
I en undersökning som Bouakaz (2007) utfört har det visat sig att ett flertal lärare 
finner  det  svårt  att  förstå  vissa  kulturella  skillnader  som  grundar  sig  på 
trosuppfattningar och framför allt när det gäller islam. Lärarna i studien tog snarare 
ett  steg  tillbaka  i  mötet  med  dessa  föräldrar  än  att  möta  dem.  En  av  de  största 
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skillnaderna som upplevdes som problematisk var flickors klädsel och deras förbud 
att delta i vissa obligatoriska moment i undervisningen, såsom simundervisning. 

Almqvist  och Broberg (2000) beskriver hur framförallt  familjer  från Mellanöstern 
kan skilja sig från den typiska svenska familjen. Ofta lever barn i Mellanöstern i så 
kallade utvidgade familjer. Dessa kan förutom mamma och pappa, bestå av mor- och 
farföräldar  och  farbröder  och  fastar.  I  en  utvidgad  familj  kan  antalet 
familjemedlemmar vara så stort som 20-30 personer. Dessa familjekonstellationer, 
till  skillnad  från  den  typiska  svenska  kärnfamiljen,  ger  andra  uppväxtvillkor  och 
värderingar för barn och föräldrar.

En  stor  skillnad  i  barnens  uppväxt  som  blir  till  följd  av  att  ha  levt  i  olika 
familjebildningar  är  att  barnet  i  den  typiska  kärnfamiljen  har  få  personer  i  sin 
närmsta  omgivning  som  ger  trygghet  (Almqvist  &  Broberg,  2000).  Barnet  i  den 
utvidgade familjen har många vuxna i sin närhet som delar ansvaret för barnet och 
ger det värme och trygghet. På detta vis blir det inte heller en självklarhet att det är de 
biologiska föräldrarna som knyter an starkast till barnet, utan det kan lika gärna vara 
en  mor-  eller  farförälder.   Detta  bidrar  till  att  barnet  med  få  vuxna  kontakter 
utvecklar sin självständighet och sin känsla av att vara en individ på ett annat sätt än 
barnet  som lever  i  den utvidgade familjen.  I  den utvidgade familjen finns  många 
vuxna som tar hand om barnet och detta barn utvecklar snarare en känsla av att vara 
en del i en familj eller grupp. Andra skillnader som blir tydliga är föräldrarnas krav 
på barnen. Barn som lever i en utvidgad familj har många vuxna som gärna hjälper 
barnet med påklädning och annan omvårdnad.  I  Sverige strävar vi  tidigt efter att 
barnet ska lära sig att klara sig själv vad gäller att klä på sig och duka av bordet 
exempelvis.  Detta kan få som följd att föräldrar från andra kulturer kan tycka att 
förskola och skola ställer för höga krav på barnen.

Barn  från  Mellanöstern  som  lever  i  utvidgade  familjer  möter  mycket  sällan 
myndighetspersoner i sitt hemland (Almqvist & Broberg, 2000). Anledningen till det 
är  att  familjen  har  den  övergripande  omvårdnaden  om  barnen.  I  Sverige  har 
omvårdnadsansvaret delats upp på familj, förskola, skola och skolhälsovård. Även om 
familjen bidrar med den grundläggande delen av uppfostran så påverkas barnet av 
andra personer utanför den närmsta familjen. För familjer som invandrar till Sverige 
kan  det  täta  mötet  med  myndighetspersoner  upplevas  som  skrämmande  och 
obekvämt på grund av upplevelser av förtryck och maktmissbruk i  deras hemland 
(Almqvist & Broberg, 2000). 

Även synen på skolan kan leda till oenigheter mellan skola och hem (Bouakaz, 2007). 
Föräldrar som kommer från länder med en auktoritär skola har andra förväntningar 
på den svenska skolan än hur den faktiskt ser ut. Dessa föräldrar kan ha inställningen 
att det som sker i skolan är lärarnas ansvar och att man som elev och förälder ska 
förhålla sig därefter. Skolan i Sverige med sin demokratiska grund och sin strävan 
efter att eleverna ska reflektera och ifrågasätta kan därför verka oseriös för dessa 
föräldrar.

I arabiska kulturer lär sig barn att respektera och titulera de som är vuxna (Sjöwall, 
1994). Trots det upplever många att kanske framför allt arabiska pojkar lär sig att 
förakta kvinnor. När dessa barn kommer till Sverige och upptäcker att svenska barn 
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hälsar lärare med ett enkelt ”hej!” blir det svårt för en del barn att finna en medelväg 
mellan det bemötande de är vana att ge vuxna i sitt hemland och det mer neutrala 
förhållandet som finns i Sverige mellan lärare och elev.

Att  som  förälder  med  annan  kulturell  bakgrund,  befatta  sig  med  typiskt  svenska 
traditioner  såsom  julfirande,  kan  uppfattas  på  olika  sätt  (Sjöwall,  1994).  Skolans 
julpyssel kan kännas skrämmande om man upplever att man är ensam om att inte 
dela traditionen. Det är viktigt att dessa aktiviteter är valfria och att man visar att det 
finns andra alternativ.

Många föräldrar ger med sig vad det gäller kulturella traditioner eftersom de inte vill 
att  barnen  ska  känna  sig  utanför  och  annorlunda  (Sjöwall,1994).  Olika  föräldrar 
värderar traditionerna olika högt.  Vissa låter barnen äta korv i skolan, men håller 
hårt  på  att  de  inte  får  klä  av  sig  inför  andra.  Flickornas  sjalett  har  blivit  ett 
omdiskuterat ämne i Sverige och Sjöwall (1994) skriver att det ofta är flickorna själva 
som vill ha sjaletten. Sjaletten står för vuxenhet och ofta känner muslimska flickor att 
den medför trygghet,  kanske framförallt  i  den nya kulturen där flickor och pojkar 
lever nära varandra på ett sätt som de inte är vana vid.

Fördomar är något som finns i samhället, inte bara mot invandrare, utan även mot 
svenskar  och  mellan  invandrargrupper  som  har  skilda  kulturella  bakgrunder 
(Ellneby, 1996). Fördomar baseras på den kultur vi själva är vana vid och utifrån den 
gör  vi  antaganden  om  andra  som  oftast  inte  stämmer.  Det  är  genom  att  göra 
generaliseringar om andra baserat  på exempelvis  hudfärg eller  kulturell  bakgrund 
som rasism och fördomar uppstår. Ellneby (1996) menar att det ändå är viktigt att 
komma ihåg att man inte måste acceptera alla värderingar i en annan kultur och att 
man inte är fördomsfull eller rasistisk för det. Ellneby (1996) skriver även att genom 
vår egen känsla av att vilja bevara vår svenska identitet är det lättare att förstå varför 
människor som kommer från andra länder vill bevara sina kulturella identiteter.

Elever som tidigt får uppleva många olika kulturer får värdefull  kunskap (Sjöwall, 
1994). Genom att få se bilder, lyssna på musik och höra andra språk omkring sig får 
barnen en större förståelse för andra människor i vuxen ålder.

Samverkan mellan hem och skola
Bouakaz  (2007)  menar  att  föräldrasamverkan  är  något  som  ska  finnas  som  en 
naturlig del i skolarbetet. Ofta känner lärare av behovet av föräldrasamverkan endast 
när det  är något  i  skolan som inte  fungerar och som ger  en negativ  påverkan på 
skolarbetet.  I  en  skola  med  fungerande  föräldrasamverkan  tenderar  den  att  avta 
under perioder när skolarbetet fungerar tillfredsställande.

Flising,  Fredriksson  och  Lund  (1996)  är  inne  på  samma  spår  och  menar  att 
föräldrasamverkan  ska  finnas  som  ett  förebyggande  hjälpmedel,  inte  som  en 
problemlösning.

Flising m fl (1996) skriver att man måste komma ihåg att invandrarföräldrar inte kan 
ses som en homogen grupp, men att man ändå bör beakta att de relativt ofta har 
ganska dålig insikt i hur den svenska skolan fungerar och vilka mål den har. Detta 
leder till att föräldrarna litar till att lärarna tar hand om den biten vilket i sin tur kan 
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leda till oenigheter och konflikter. Föräldrar med annan kulturell bakgrund kan ha 
krav på hur deras kulturella arv beaktas och det är inte alltid kunskaper som lärarna 
har.

Bouakaz (2007) beskriver att ett försvårande i kontakten mellan hem och skola kan 
vara personalen på skolan. Olikheter i synen och bemötandet gentemot föräldrarna 
mellan personalen kan leda till att samarbetet blir lidande. Lärare i Bouakaz studie 
uttryckte att de tyckte att äldre personal inte alltid var lika flexibla som de yngre i 
mötet med föräldrarna. Bouakaz menar ändå att de yngre lärarna kan få svårigheter 
på grund av brist på erfarenhet.

Flising m fl (1996) skriver att det är viktigt att ha samverkan mellan skola och hem. 
De  hävdar  dock  att  man måste  komma  ihåg  att  de  vuxna  i  barnets  omgivning  - 
föräldrar, lärare, fritidspersonal m fl - har olika roller i  barnets liv. Att alla parter 
alltid står som en enad front i alla frågor behöver inte vara positivt. Det som är av 
betydelse är att det finns insyn i och en relevant kontakt med skolan.

Föräldrar kan inta olika roller i arbetet med skolan (Flising m fl, 1996). Exempelvis 
behövs föräldrarna som publik i det dagliga skolarbetet för att visa att man tycker att 
skolarbetet är viktigt. Det kan handla om att läsa barnens uppsatser eller fråga hur 
det gått på proven. Föräldern kan även inta rollen som hjälplärare och bidra med sin 
kompetens.  Flising  m  fl  (1996)  skriver  dock  att  det  bör  ske  med  läraren  som 
arbetsledare. Att föräldern fungerar som problemlösare och medhjälpare sker genom 
stöttning med läxläsning exempelvis. För att kunna fungera som ett stöd för sitt barn 
är det en fördel om föräldern är insatt i vilka mål och arbetssätt som skolan har.

Att ha goda kunskaper i det svenska språket är inte en nödvändighet för att kunna 
hjälpa  sina  barn att  lyckas  i  skolan  (Ladberg,  2003).  Föräldrarnas  inställning  till 
barnens skolgång och även hur pass studievana föräldrarna själva är menar Ladberg 
(2003) ska ha större betydelse. Som regel så klarar sig barn med föräldrar som är 
utbildade  bättre  i  skolan,  men  att  som  förälder  stötta  och  hjälpa  barnet  med 
skolarbetet  räcker  långt.  Ladberg  (2003)  skriver  även  att  genom  att  ge  barnen 
utrymme och tid till läxläsning, samt att visa sin tro på att barnen kommer att klara 
av skolarbetet så kan varje förälder påverka, oavsett språk.

Föräldrarnas roll i samverkan med skolan ansågs av lärare i Bouakaz (2007) studie 
vara att stötta sina barn och visa intresse för deras skolgång. Bouakaz studie visade 
även att lärarna tyckte att det är av stor vikt att föräldrarna får sina barn att inse hur 
viktig  skolan  är.  Andra  kriterier  som  föräldern  borde  uppfylla  för  att  bidra  till 
samverkan enligt lärarna är att se till att deras barn gör sina läxor, kommer i tid till 
skolan, äter ordentlig frukost samt att de kommer hela och rena till  skolan. Detta 
skulle bidra till att lärarna kunde utföra sitt jobb lättare. Flera lärare kände att de får 
lära  föräldrarna  att  uppfostra  sina  barn  och  någon  lärare  tyckte  att  det  är 
föräldrarnas brist på uppfostran som är orsaken till barnens dåliga beteende i skolan. 
Bouakaz (2007) skriver att ofta står föräldrarna hjälplösa inför hur de ska handskas 
med sådana problem i ett samhälle där de inte förstår vad som förväntas av dem.

Bouakaz (2007) delar upp föräldrasamvekan i två kategorier utifrån svaren han fått i 
sin  studie  varav  den  ena  är  hemcentrerad  föräldrasamvekan  och  den  andra  är 
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skolcentrerad föräldrasamverkan. I den förra kategorin ingår hjälp med läxläsning 
och sådant som hör  till  uppfostran  och omvårdnad.  I  denna kategori  nämns inte 
beslutsfattande  i  skolan.  Vissa  lärare  ansåg  att  det  är  upp  till  föräldrarna  att 
omorganisera hemmiljön så den passar bättre med hur det ser ut i samhället. Den 
senare  kategorin  innehåller   uppfattningar  kring  samverkan  som  mer  direkt  rör 
elevernas  skolgång.  Här  önskade  lärarna  att  föräldrarna  mer  aktivt  skulle  delta  i 
barnens skola. Någon lärare  ansåg även att föräldrarna gärna kunde kontakta skolan 
om det var något som de spontant vill diskutera och inte bara när skolan kontaktade 
dem. Rent generellt verkade lärarna skatta den hemcentrerade samverkan högst.

För att skapa ett klimat som tillåter andra kulturer än vår egen kan man ta hjälp av 
barnens föräldrar (Ladberg, 2003). Föräldrar med annan kulturell bakgrund kan vara 
en värdefull resurs och hjälpa till med att ta med föremål, kläder och musik som är 
speciell för deras kultur. Det gäller dock att man inte gör detta till något konstigt eller 
exotiskt eftersom barn ofta inte vill vara annorlunda än andra. Olika kulturer kan bli 
en naturlig del av skolans miljö.

Ellneby (1996) talar också om så kallade kulturmötessamtal där föräldrar och lärare 
kan  utbyta  information  om  respektive  kulturer.  I  dessa  samtal  kan  föräldrarna 
berätta  om  sin  kultur,  sitt  hemland  och  hur  skolsystemet  ser  ut  där  samt  vilka 
förväntningar  de har på den svenska skolan.  Lärarna kan berätta om det svenska 
skolsystemet, svenska barnuppfostringsprinciper och vilka förväntningar de har på 
föräldrarna. Personalen i skolan behöver goda kunskaper inte bara om barnets kultur 
utan även om den svenska kulturen.

Att ha olika språk
Ladberg (2003) skriver  att samhällets syn på barnet och dess språk påverkar hur 
barnet ser på sig själv och hur det skapar sin identitet. Barn som kommer från länder 
som genom media ges en ensidigt negativ bild upplever ofta att de måste försvara sig 
och ursäkta sin härkomst. Detta leder ibland till att de inte vill tala sitt modersmål 
eller  visa  var  de  kommer  från.  Föräldrar  till  dessa  barn  kan  tro  att  svenskan 
förbättras när barnets modersmål försämras eller avstannar i utvecklingen trots att 
det oftast inte är så. Tvärtemot har forskning visat att barn behöver ett väl utvecklat 
modersmål för att kunna utveckla det nya språket på ett nyanserat sätt.

En  del  barn  börjar  skämmas  för  att  tala  sitt  modersmål  med  sina  föräldrar  när 
kamraterna hör på (Sjöwall, 1994). Detta är inget som man bör strunta i och tro att 
det inte går att förändra. Att bjuda in föräldar till skolan och låta dem visa bilder eller 
föremål från deras hemland ökar ofta intresset och förståelsen för den andres kultur 
och språk. På så vis kan eleven känna att hans modersmål är accepterat och viktigt.

Föräldar och lärare kan med en gemensam insats kartlägga hur eleven använder sina 
olika språk för att på så vis hitta en väg att utveckla dem (Ladberg, 2003). Att samtala 
om detta kan stärka relationen mellan föräldar och lärare genom att man diskuterar 
något  som båda  kan  bidra  till.  Många  föräldrar  har  för  avsikt  att  fortsätta  prata 
modersmålet när de kommit till Sverige för att sedan upptäcka att det kan vara svårt 
att  behålla det.  Här har läraren en viktig roll  att  fungera som stöd åt föräldarna. 
Läraren bör uppmuntra föräldrar att tala deras modersmål, inte bara i hemmet utan 
även  i  skolan  och  förskolan.  Många  föräldrar  upplever  att  de  inte  vill  tala  sitt 
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modersmål eftersom de kan ha fått negativa kommentarer när de gjort det. Dessutom 
är det viktigt att som lärare stötta föräldrarna att behålla sin auktoritet och deras 
föräldraroll. Ladberg (2003) skriver att man kan göra mötet mångkulturellt genom 
att växla hälsningsfraser på olika språk för att visa att man accepterar och uppskattar 
språkliga olikheter.

Vad kan vi göra för att minska klyftan?
För att skapa en samverkan som fungerar är det bra om föräldrarna har möjlighet att 
delta i skolan för att på så vis få en inblick i versamheten (Bouakaz, 2007). Dessutom 
krävs det att skolan är noga med att informera föräldrar om vad det är som gäller 
samt att skicka hem information, gärna på flera språk. Att skapa en mångkulturell 
medvetenhet och ömsesidig förståelse för kulturskillnader främjar samverkan mellan 
skolan och hemmet.  Såväl  lärare som föräldrar behöver mötas för att  lära sig om 
varandra och sätta upp gemensamma mål för barnens utveckling i skolan. Det gäller 
att ha i tanke att skolan och hemmet inte är två  helt olika världar.

Sjöwall  (1994)  beskriver  hur  tvåspråkig  och  svensk  förskolepersonal  träffats  och 
diskuterat kulturella frågor under ett projekt i  Malmö. Personalen diskuterade sin 
kultur och skillnader mellan olika kulturer och vad de kan bero på. Alla utgår från sig 
själv och ingen har större krav på sig än någon annan vad det gäller kunnande kring 
sin  egen  eller  någon annans  kultur.  Sjöwall  (1994)  menar  att  denna  modell  med 
fördel kan användas i samtal mellan föräldrar och lärare. 

Språket upplevs av många inom skolan som ett av de största hindren för samverkan 
med föräldrar med annat ursprung (Bouakaz, 2007). En del lärare anser ändå att det 
finns många sätt att överstiga det språkliga hindret om man bara vill. Exempelvis kan 
man  använda  sig  av  personal  på  skolan  som  kan  det  aktuella  språket  som 
modersmålslärare eller andra kollegor.  Många upplever även att föräldrarna ofta har 
en relativt god engelska eftersom det i många länder är ett andraspråk. Att använda 
sig  av  tolk  vid  utvecklings-  och  föräldrasamtal  kan  överbrygga  svårigheterna  och 
undvika missförstånd. När man använder tolk anser vissa lärare att man ska anlita en 
tolk som är neutral  i  förhållande till  de medverkande parterna för att undvika att 
konflikter uppstår.

Sammanfattning av litteratur
I Lpo94 står det att det är skolans skyldighet att informera föräldrar om vilka mål 
skolans  utbildning  har  (Utbildningsdepartementet,  1994).  Dessutom  nämns  det 
internationella  perspektivet  på  det  viset  att  kulturella  olikheter  inom  landet  ska 
beaktas. Alla föräldrar ska ha rätt att samverka med skolan för att på så vis kunna få 
inflytande över deras barns skolgång.

Många  lärare  upplever  att  det  är  svårt  att  skapa  en  fungerande  samverkan  med 
föräldrar till barn med invandrarbakgrund (Bouakaz, 2007). Ett av de största hindren 
som det talas om är den språkliga barriären. De kulturella skillnaderna vållar också 
problem  och  kan  ibland  leda  till  konflikter.  Kulturella  skillnader  såsom  pojkars 
inställning till kvinnor, flickors klädsel och förbud att delta i skolans simundervisning 
är några som nämns.

Familjer från framförallt Mellanöstern har en helt annan familjestruktur än vad vi 
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har i Sverige (Almqvist och Broberg, 2000). Där dominerar den utvidgade familjen 
som kan bestå av flera generationer av en släkt. Detta leder naturligtvis till att barn 
får olika referenser under sin uppväxt som leder till skillnader i kulturen. Familjerna 
är vana att ta hand om barnet utan inblandning utifrån och detta kan leda till misstro 
mot skola och myndigheter i Sverige.

Bouakaz (2007) har i sin studie undersökt hur lärare ställer sig till föräldrasamverkan 
med föräldrar av annat etniskt ursprung.  Många av lärarna ser föräldrarnas roll  i 
samverkan som vårdande och uppfostrande även fast det fanns en stor misstro till att 
föräldarna skötte detta enligt vårt samhälles värderingar och normer. Lärarna ansåg 
sig  ofta  behöva  utbilda  inte  bara  barnen  utan  även  föräldrarna  vad  gäller 
frukostvanor, klädsel och så vidare.

Språket är en viktig del för barnets identitetsskapande (Ladberg, 2003). Det är en 
stor uppgift i skolan att se till att barnet får uppleva att de inte behöver skämmas för 
sitt  modersmål.  Här  kan  man  som  lärare  även  behöva  stötta  föräldrarna  och 
uppmuntra dem att hålla fast vid sitt modersmål i skolan och hemma.

Olika  förslag  till  hur  man  kan  minska  klyftan  mellan  lärarna  och  föräldrarna, 
däribland  att  man  kan  träffas  och  diskutera  olika  frågor  utifrån  sin  egen  kultur 
(Sjöwall,  1994).  Bouakaz  (2007)  skriver  att  språkhindret  inte  behöver  vara  något 
större problem. Man får använda de resurser som finns på skolan eller anlita en tolk. 
Det är viktigt att man skapar en mångkulturell skola där olika kulturer kan samsas i 
en ömsesidig förståelse. Genom att låta föräldar delta i vardagliga skolaktiviteter kan 
de få en egen uppfattning om hur den svenska skolan fungerar. 

3.  Metod
Under  oktober 2007 utfördes fem intervjuer  med lärare  i  en medelstor  kommun. 
Metodkapitlet  syftar  till  att  ge  en  så  detaljerad  beskrivning  som  möjligt  över 
förfarandet med undersökningens empiridel.

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi
Jag har valt att utföra en kvalitativ studie för att på så vis få en djupare uppfattning av 
hur lärarna upplever mötet med föräldrarna. Det är inte min avsikt att ge en generell 
bild  av  hur  verkligheten  ser  ut.  Denscombe  (2000)  skriver  att  kvalitativa 
undersökningar kännetecknas av sitt speciella tillvägagångssätt  vid insamlingen av 
data  och analysen av  data.  Kvalitativa  data  beskrivs  i  grund och botten som ord. 
Denscombe (2000) menar ändå att kvalitativa data är en produkt som är skapad med 
influens av forskarens jag och dennes tolkningar.

Stukát  (2005)  beskriver  skillnader  mellan  det  kvantitativa  och  kvalitativa 
forskningsangreppet.  Den kvantitativa forskningen avser ofta att mäta sådant som 
kan ge generaliseringar och har därför en stor undersökningsgrupp. Till skillnad från 
den  kvalitativa  forskningen  med  relativt  få  informanter  har  den  kvantitativa 
undersökningen svårt att få ut djupgående information om en företéelse.

3.2 Urval
För att få informanter till  undersökningen skickades missivbrev (Bilaga 1) till  fem 
skolor i en kommun ut. Missivbreven skickades till rektorerna med önskan om att de 
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skulle bli vidarebefodrade till intresserade lärare.  En rektor gav besked att det fanns 
intresserade lärare och jag fick namn på dessa.  Efter det besökte jag den aktuella 
skolan och lärarna för tidsbokning. Anledningen till att jag valde att inte ringa utan 
att  träffa  lärarna  personligen  var  att  jag  ansåg  att  det  skulle  underlätta  för  både 
informanterna  såväl  som  för  mig  om  man  hade  träffats  innan  intervjun.   Den 
ursprungliga  tanken var  att  informanterna  skulle  väljas  utifrån två kriterier.   Det 
första kriteriet var att det skulle vara en klasslärare i år 1-2 och det andra kriteriet var 
att  det  skulle  finnas minst  en elev med invandrarbakgrund i  deras aktuella  klass. 
Dessa kriterier ställdes eftersom jag ville ha en så homogen urvalsgrupp som möjligt 
samt att jag ville  ha lärare i  undersökningen som hade regelbunden kontakt med 
föräldrar  med invandrarbakgrund samt att  deras erfarenheter  av kontakten skulle 
vara relativt färska. På grund av dålig svarsfrekvens så fick jag ta med samtliga lärare 
som valde att  ställa  upp i  undersökningen.  Samtliga  fem lärare  som intervjuades 
arbetar på en F-5 skola i en medelstor svensk kommun. Alla har regelbunden kontakt 
med  föräldrar  med  invandrarbakgrund.  Skolan  de  arbetar  på  har  relativt  hög 
invandrartäthet  med  ungefär  25  procent  invandrarelever.  Lärarna  som  deltog  i 
undersökningen  har  lång  erfarenhet  av  kontakt  med  invandrarelever  och  deras 
föräldrar.

3.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod
 Som datainsamlingsmetod använde jag mig av semi-strukturerade intervjuer som 
enligt  Denscombe  (2000)  är  en  mer  öppen  intervjuform  som  utgår  från  färdiga 
frågor,  men  som  tillåter  informanten  att  utveckla  sina  svar.  Denscombe   (2000) 
menar även att semi-strukturerade intervjuer har fördelen att intervjufrågorna kan 
ställas i  olika ordning beroende på hur intervjun fortlöper.  Intervjuer valdes som 
datainsamlingsmetod  istället  för  enkätfrågor  eftersom  det  var  erfarenheter  som 
skulle belysas och därför tyckte jag att det var viktigare med djupgående svar än med 
kvantitativa resultat. Denscombe (2000) skriver att man kan besvara två frågor för 
att  motivera  sitt  val  av  intervjuer  som  metod.  Den  ena  frågan  belyser  vikten  av 
detaljerade svar  som intervjuer  ger  och den andra  om man kan förlita  sig  på  ett 
resultat med få informanter. 

Intervjuerna  bandades  efter  godkännande  av  informanterna.  Denscombe  (2000) 
menar att ljudupptagningar med bandspelare kan inverka störande på intervjuerna, 
men  att  de  flesta  informanter  brukar  glömma  bort  bandspelaren  efter  en  stund. 
Intervjufrågorna  togs  fram  utifrån  den  kunskap  som  litteraturgenomgången  gav. 
Inledningsfrågan bestod av att fråga hur länge informanten arbetat som lärare för att 
på så vis få bakgrundsinformation om informanten. Dessutom valdes en enkel fråga 
för  att  som  Denscombe  (2000)  skriver  få  informanten  att  känna  sig  bekväm  i 
intervjusituationen. För att få ytterligare information om informanternas bakgrund 
valde jag att låta informanterna att beskriva vilken erfarenhet de har av kontakten 
med  föräldrar  med  invandrarbakgrund.  Därefter  följde  frågor  som  rör 
föräldrasamverkan generellt eftersom jag ville få en uppfattning av vilken betydelse 
samverkan  hade  för  informanterna  och  om  det  i  såfall  kunde  tänkas  påverka 
resultatet. Specifika frågor för att närma sig undersökningens syfte ställdes därefter. 
Avslutningsvis  ställdes  en  fråga  om  vad  informanterna  tyckte  skulle  underlätta 
samverkan med föräldrar med invandrarbakgrund. Sammanlagt ställdes elva frågor, 
följdfrågor  undantaget  (Bilaga  2).  Intervjuerna  utfördes  på  lärarnas  arbetsplats  i 
lämpliga arbetsrum som lärarna själva fick välja.  Intervjuerna tog mellan 25 – 55 
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minuter.

3.4 Databearbetning och analysmetod
Intervjuerna transkriberades kort efter genomförandet. De transkriberades ordagrant 
med undantag för upprepningar och orelevanta ljud. Vid några tillfällen gick det inte 
att höra vad informanten sa och dessa stycken markerades i transkriptionen. För att 
underlätta hanteringen av data skrevs alla transkriptioner med likadan layout som 
Denscombe (2000) förordar. Transkriptionerna märktes med koder för att ingen ska 
kunna  spåra  dem  till  informanterna.  Likheter  i  informanternas  svar  markerades 
därefter  i  transkriptionerna  och  kategorier  utefter  dessa  arbetades  ut.  Dessa 
kategorier utgör rubriceringen i resultatkapitlet.

3.5 Realibilitet och validitet
Stukát (2005) menar att reliabilitet  beskriver mätinstrumentets förmåga att mäta. 
Ofta relaterar man mätningar med naturvetenskapliga undersökningar men även i 
kvalitativa  underökningar  kan  det  finnas  brister  i  reliabiliteten.  Exempelvis  kan 
frågor feltolkas av informanten och informantens svar kan i sin tur analyseras fel av 
den som utför undersökningen. I den aktuella undersökningen har frågor anpassats 
så att det är rimligt att anta att informanterna inte har några svårigheter att förstå 
dem.  Dessutom  kunde  jag  genom  att  ställa  följdfrågor  säkerställa  att  både 
intervjuaren  och  informanten  tolkade  både  fråga  och  svar  på  ett  likartat  sätt. 
Samtliga  intervjuer  utfördes  i  separata  rum  på  lärarnas  arbetsplats  utan  yttre 
störningar.

Validitet beskrivs av Stukát (2005) som ett mått på hur väl det mätinstrumentet man 
valt för sin undersökning faktiskt mäter det man avsåg att mäta. Hög realibilitet visar 
inte nödvändigtvis på hög validitet. I den aktuella undersökningen har frågor som rör 
syftet arbetats fram för att på så vis få svar på det som undersöks.

Denscombe (2000) skriver att kvalitativa data är ett resultat av forskarens tolkning 
och man måste därför vara medveten om hur kvalitativa data tillkommer.   Jag är 
därför  medveten  om  att  min  tolkning  av  informanternas  svar  kan  ha  påverkat 
resultatet  även  om  jag  tror  att  det  inte  har  någon  avgörande  betydelse  i  denna 
undersökning.

3.6 Etiska ställningstaganden
Under  arbetet  med  denna  studie  har  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer 
(1990)  beaktats.  I  den  samhällsvetenskapliga  forskningen  talar  man  om  två 
grundläggande  krav,  forskningskravet  och  individskyddskravet  (Vetenskapsrådet, 
1990). Det förra finns för att skydda forskning medan det senare är till för att skydda 
människors personliga förhållanden och integritet. Individskyddskravet delas upp i 
fyra  huvudkrav;  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och 
nyttjandekravet.

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanten om studiens 
syfte  (Vetenskapsrådet).  I  denna  studie  har  detta  krav  uppfyllts  genom  att  i 
missivbrevet  beskrivit  studiens  syfte  samt  informantens  rätt  att  delta  på  frivillig 
basis. Samtyckeskravet innebär till exempel att informantens samtycke att delta ska 
inhämtas på något sätt samt att informanten ska ha rätt att avbryta när som helst 



14

under  undersökningen.  Detta  krav  har  tillgodosetts  delvis  genom  att  informera 
informanten om sin rätt att avbryta deltagandet i missivbrevet samt innan intervjun 
började. Eftersom alla informanter i undersökningen är myndiga anses kravet om att 
ha  informantens  samtycke  som  uppfyllt  i  och  med  deras  frivilliga  deltagande  i 
intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska ges största möjliga 
konfidentialitet  och  att  deras  personuppgifter  ska  förvaras  på  så  vis  att  ingen 
utomstende ska kunna ta del av dem. I missivbrevet informerades informanterna om 
att  deras  identiteter  skulle  behandlas  med  största  konfidentialitet.  Namn  på 
deltagare,  skolans  namn  och  vilken  kommun  skolan  finns  i  har  inte  tagits  med 
någonstans i arbetet för att på så vis skydda deltagarnas identiteter. Nyttjandekravet 
finns för att skydda den enskildes personliga förhållanden/uppgifter från att spridas 
vidare till icke-vetenskapliga ändamål. Eftersom det inte fokuseras på någon individs 
personliga  uppgifter  i  denna  studie  har  det  endast  informerats  muntligt  innan 
intervjuns början om att  de lämnade uppgifterna bara kommer att  användas som 
underlag i denna studie.

4.  Resultat
Resultatet  av  intervjuerna  kommer  att  presenteras  kategoriskt  utifrån  rubrikerna 
som användes i litteraturgenomgången för att på så vis förenkla läsningen.

Samtliga lärare i studien har god erfarenhet av kontakt med invandrarföräldrar. De 
har  arbetat  i  skolan  mellan  19-  35  år.  Alla  lärare  arbetar  på  en  skola  med  hög 
invandrartäthet och har därför regelbunden kontakt med invandrarföräldrar.

4.1 Resultatpresentation
Kulturskillnader
De  flesta  lärare  i  undersökningen  påpekar  att  invandrarföräldrar  ofta  intar  en 
annorlunda roll i barnens skolarbete. De menar att skolan får ansvaret för att utbilda 
barnen  och  att  föräldrarna  litar  på  att  skolan  ger  barnen  adekvat  fostran  och 
utbildning. De flesta lärare menar även att föräldrarna har en annan syn på skolan 
och att de märker att dessa föräldrar har ett större avstånd till eller respekt för lärare.

Ungefär  hälften  av  lärarna  säger  att  det  i  några  grupper  är  svårigheter  med  att 
eleverna inte kommer i tid och att föräldrarna inte ringer när barnen är sjuka. Lika 
många säger att det förekommer att eleverna inte får med sig frukt, gymnastikkläder 
och läxor. Någon säger även att framförallt flickor kan komma i olämpliga skor på 
utedagar exempelvis. En lärare anger att bristen på relevant utrustning till utedagar 
kan bero på ekonomiska skäl eller att deras kultur skiljer sig från vår och vissa saker 
blir därmed mindre viktiga. Följande citat uttrycker detta:

Att det inte känns så viktigt sådär, till exempel skridskor som kanske inte så många tycker 
är så viktigt att ha. Men vi i Sverige tycker att det är viktigt eftersom Sverige är ett 
vinterland.

De flesta lärare menar att kulturella skillnader och att ha invandrarföräldrar i klassen 
inte bara medför svårigheter. Tre lärare säger att de tycker att det är intressant och 
berikande att få höra om andra kulturer.  De menar även att barnen påverkas av att få 
ta del av andra värderingar och detta leder till en ökad tolerans bland eleverna. En 
lärare uttrycker det såhär:
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Att det finns en annan kultur som kanske prioriterar andra saker än vi  svenskar med 
materiella saker. Det är sällan problem med sådant att de klankar på att man inte är klädd 
på rätt sätt, inte utseende heller, det är sällan vi ser kränkningar så.

Tre av lärarna uttrycker att invandrarföräldrar ofta är tacksamma på ett annat vis än 
svenska föräldrar. De upplever att dessa föräldrar är glada att barnen överhuvudtaget 
får gå i skolan och att lärarna arbetar för deras barns bästa. Någon lärare säger att 
föräldrarna och deras barn kan komma fram flera år efter de slutat i skolan och hälsa 
med glädje. Ett par lärare uttrycker att invandrarföräldrar har ett helt annat sätt att 
visa känslor, vilket upplevs som både positivt och negativt. En av lärarna beskriver 
det i följande citat:

Och vi hade den här julavslutningen och de hade tagit med sig bakverk som var speciellt 
för deras land och barnen hade bakat och barnen uppträdde och det var otrolig stämning. 
Alltså föräldrarna är med och klappar händerna, föräldrarna sjunger, deras sätt att 
uttrycka känslor det är helt fantastiskt! Och jag vet när vi skulle skiljas från de här barnen 
det har varit två år i rad när de ska vidare de ska byta skola vid avslutningar man gråter! 
Vi är ju också rätt så blödiga här å barnen ska gå vidrare vi tycker om dem å så här. Och 
föräldrarna gråter och det är ju ganska fantastiskt att man gör det! Det är ett annat sätt 
att visa känslor som jag tycker känns bra!

Ett  par  av  lärarna  beskriver  familjens  betydelse  som  en  sak  som  kan  medföra 
kulturella skillnader. En av dessa menar att familjerelationen är det absolut viktigaste 
i  invandrarfamiljerna.  Barn  kan  ibland  vara  frånvarande  från  skolan  om  en 
familjemedlem är sjuk eller om en förälder  ska på läkarbesök,  säger  läraren.  Den 
andra  läraren  säger  att  det  ibland händer  att  elever  bor  hos  andra  släktingar  än 
föräldrarna och att detta kan medföra att det är svårt att veta vem man ska ta kontakt 
med. En lärare säger att invandrarfamiljer ofta har en annan dialog inom familjen 
och menar att de vuxna ofta är de som kommunicerar med varandra medan barnen 
leker själva på eget håll.

Flertalet av lärarna uttrycker att de ibland upplever att det är svårt att avgöra vad 
som är kulturella skillnader och vad som är någonting annat när det uppstår problem 
eller skiljaktigheter i skolan. Samtliga lärare säger att de har förståelse för att det kan 
bli  fel  och att  man inte  kan kräva  att  föräldrarna  ska  veta  hur  allting  fungerar  i 
skolan. De menar att lärare måste vara tydliga i vad de vill ha av föräldrarna. En av 
lärarna sammanfattar sin syn på saken:

Och det är ju mycket som är kulturella skillnader. Vi som har den svenska kulturen, ibland 
så tänker vi inte på vad som är kultur utan vi är så invanda med vissa beteenden och sätt 
att vara så att de blir konstiga, de blir fel. Fast egentligen så kan det handla om kultur. Att 
man inte förstår varandra. Så det är viktigt att vara medveten om vad är min kultur och 
vad står den för?

Samverkan mellan hem och skola
Samtliga lärare menar att ansvaret för kontakten i första hand ligger hos den enskilde 
läraren, men att det även förehåller sig så när det gäller svenska familjer. De säger 
även att om man vill ha mer kontakt utöver utvecklingssamtal och föräldramöten så 
är  det  upp  till  båda  parter.  Två  av  lärarna  menar  att  även  föräldrarna  bör  vara 
ansvariga för att kontakten fungerar i och med att de har ett föräldraansvar för sina 
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barn.

De flesta lärare menar att invandrarföräldrarnas egen skolkultur kan ligga till grund 
för deras syn på skolan och kan påverka hur samverkan fungerar. De flesta beskriver 
att det finns ett större avstånd till invandrarföräldrar och de tror att det kan bero på 
att dessa föräldrar har ett annat förhållningsätt gentemot yrkesgruppen lärare. En av 
lärarna säger att vissa föräldrar kommer från länder med en auktoritär skola och att 
det kan spegla sig i kontakten. De flesta upplever ändå att föräldrarna vill passa in 
vilket följande citat återger:

Och jag upplever att jag känner en välvilja från deras sida. De vill göra rätt. Och de vill 
sina barns bästa.

De flesta lärare beskriver att  de tycker att  föräldrasamverkan kännetecknas av ett 
intresse från båda håll.  Ett  par lärare  tycker att  föräldrarnas roll  är  att  se  till  att 
eleverna får med sig saker till skolan som utrustning och läxor. Två lärare säger att de 
inte tycker att det är nödvändigt att föräldrarna hjälper barnen med läxorna, men att 
de ser till att de blir gjorda. De flesta lärare menar ändå att föräldrarnas roll är att 
stötta  sina  barn,  hålla  sig  informerade  om vad  som  händer  i  skolan  och att  visa 
intresse för deras skolgång. En av lärarna uttrycker sig så här om hur denne upplever 
invandrarföräldrarnas roll i skolan:

De  intar  olika  roller  i  kontakten  med  mig.  Det  tycker  jag  nog,  jag  tror  att 
invandrarföräldern känner ett mycket större avstånd till mig som lärare än vad en svensk 
förälder gör. Men jag har ingen känsla av att en svensk förälder har mer tid och möjlighet 
att hjälpa sina barn än vad en invandrarförälder har i dagens Sverige.

En av lärarna säger att invandrarföräldrarnas roll delvis består av att hålla familjens 
modersmål vid liv i hemmet och så kan lärarna prata svenska med eleverna i skolan.

Att ha olika språk
Alla lärare i studien säger att språket är en av de största svårigheterna i kontakten 
med invandrarföräldrar. De språkliga skillnaderna innebär att det finns en risk för 
missförstånd, enligt samtliga lärare. Ett par lärare säger att man inte alltid vet om 
föräldrarna har förstått vad man har sagt. Följande citat visar på detta:

...en artig förälder håller med och säger ja utan att ha en aning om vad jag har sagt...

Ibland vet man inte om de förstår. Och de nickar och ser glada ut, men så klaffar det inte 
alltid ändå.

Samtliga  lärare  i  undersökningen  svarar  att  vid  samtal  med  invandrarföräldrar 
använder man tolk om det finns risk att föräldarna inte förstår. En lärare säger att 
föräldarna  inte  alltid  vill  ha  tolk  utan  att  de  upplever  det  som  störande  och  att 
samtalet  då  får  anpassas  efter  föräldrarnas  svenskakunskaper.  Ingen  av  lärarna 
använder elever eller annan släkt som tolk utan anlitar alltid tolk från tolkservice.

Tre av lärarna berättar att de använder sig av kontaktböcker. I dessa skrivs det på 
svenska och en av lärarna säger att föräldrarna kan be någon närstående att översätta 
om de själva inte har språket. Hemskick av lappar nämns som något som kan kännas 
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svårt  av  tre  lärare.  De  menar  att  de  inte  vet  om  lapparna  har  uppfattats  av 
föräldrarna. Lärarna säger även att det ska finnas möjlighet att få hemskickslappar 
översatta i kommunen framöver. Samtliga tre lärare tycker det är positivt även om en 
av  dem menar  att  man måste  komma  ihåg  att  det  finns  analfabeter  bland  dessa 
föräldrar  också.  Ett  par  lärare  nämner  också  att  det  kan  vara  svårt  med 
spontankontakten. En lärare säger:

...det är ju svårare att bara ringa hem såhär spontant som man kanske kan göra till en 
svensk förälder när man vet att föräldrarna inte förstår och man är ju rädd att det ska bli 
missförstånd...

Vad kan vi göra för att minska klyftan?
De flesta lärare sa att de vill ha personer med kunskap i elevernas modersmål i eller 
omkring verksamheten. Detta tog sig uttryck i lite olika organisationsförslag. Någon 
påpekade vikten av att ha en språklig kontaktman som kunde kontaktas när problem 
uppstod.  Genom  att  ha  tillgång  till  en  kontaktman  skulle  konflikter  och  andra 
problem  i  skolan  lösas  mycket  fortare  än  idag  när  man  är  beroende  av  en  tolk. 
Läraren menar att det bör finnas kontaktmän ur de olika språkgrupper som finns i 
kommunen och att de inte nödvändigtvis behöver vara knutna till en viss skola. Tre 
lärare säger att det är viktigt att ha en större organisation med hemspråkslärare inte 
bara  för  undervisning  på  eftermiddagstid  utan  även  under  skoldagen.  En  lärare 
uttrycker problematiken så här:

Så länge man inte har det så når man inte fram. I och med att inte jag har deras språk så 
kan jag inte få fram exakt vad jag menar. Utan jag måste ha med tolk och det blir mycket 
mer komplicerat.

De flesta lärare säger att man måste använda sig av en rak och tydlig kommunikation. 
En lärare har täta samtal  med elever och föräldrar om det finns problem. Någon 
lärare  menar  att  den  vardagliga  kontakten  är  viktig  även  när  man  inte  har  tolk. 
Genom att man skapar en varm och naturlig kontakt med föräldrarna blir det lättare 
att  diskutera  svårigheter  om  de  uppstår.  En  lärare  talar  om  att  man  kan  visa 
föräldrarna ur barnens böcker och finna andra konkreta vägar om man märker att 
föräldrarna inte förstår.

En  lärare  säger  att  material  med  information  om  de  olika  länder  som 
invandrargrupperna kommer från skulle underlätta. Läraren menar att man på så vis 
får  en  större  förståelse  för  deras  kultur.  Sådant  material  är  redan  på  gång  i 
kommunen tillägger läraren.

4.2 Sammanfattning
Samtliga lärare är överrens om att det språkliga hindret  oftast är det  som skapar 
störst svårigheter i kontakten med invandrarföräldrar. De uttrycker en rädsla för att 
det ska bli missförstånd i kontakten och att informationen inte ska nå fram. Andra 
svårigheter  som  rör  den  språkliga  biten  är  hemskickslappar  som  tre  av  lärarna 
upplever  att  de kanske inte uppfattas  av föräldrarna på ett  korrekt  sätt.  Samtliga 
lärare använder sig av tolk om föräldern vill och behöver det.

Kulturella  skillnader  såsom  föräldrarnas  syn  på  skolsystemet  nämns  av  de  flesta 
lärare.  De  flesta  upplever  att  det  finns  ett  större  avstånd  mellan  de  själva  och 
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föräldrarna.  Tre  av  lärarna  menar  ändå  att  de  upplever  att  invandrarföräldrar  är 
tacksamma  över  deras  barns  skolgång  på  ett  annat  sätt  en  svenska  föräldrar.  
Någon nämner att det kan bero på att en del av föräldrarna kommer från länder med 
en auktoritär skola.

Samtliga lärare menar att ansvaret för att kontakten mellan föräldrarna och skolan 
fungerar i första hand ligger hos lärarna själva.

De  flesta  lärare  uttrycker  att  de  vill  ha  en  organisation  med  antingen  fler 
hemspråkslärare eller språkliga kontaktmän. Detta skulle enligt lärarna underlätta 
kontakten med invandrarföräldrarna.

5. Resultatanalys
Resultatet som erhölls i den empiriska studien kommer att analyseras med stöd av 
den litteratur som presenterades i litteraturgenomgången. Resultatanalysen kommer 
att  utgå  från  de  resultat  som  är  presenterade  och  följa  samma  struktur  som  i 
resultatdelen, men med anknytning till forskningsfrågorna.

5.1 Analys av lärares attityder till föräldrasamverkan
I Lpo 94 står det att skolan är skyldig att informera föräldrarna om elevernas resultat 
och utveckling. Samtliga lärare visar att de är medvetna om detta. Två av lärarna 
menar även att föräldrarna har skyldigheter i kontakten vilket även betonas i Lpo 94. 

De flesta lärare menar att invandrarföräldrarna ofta har en annan syn på skolan och 
att de kan inta en annan ställning gentemot lärarna. Någon lärare menar att det kan 
bero på att föräldrarna kommer från länder som har ett mer auktoritärt skolsystem. 
Almqvist och Broberg (2000) skriver att kontakten med myndighetsperoner kanske 
inte är lika vanlig i vissa länder. Bouakaz (2007) skriver även att synen på skolan kan 
leda till oenigheter när föräldrarna själva gått i en auktoritär skola och fått en annan 
syn på hur skolan bör se ut.

De  flesta  av  lärarna  tycker  att  föräldrasamverkan  kan  vara  att  visa  intresse  för 
barnens skolgång. Ungefär hälften av lärarna menar att föräldrarnas roll är att se till 
att barnen gör sina läxor och att de stöttar sina barn. Både Flising m fl (1996) och 
Bouakaz (2007) beskriver att föräldrarna bör stötta barnen och ge dem möjlighet och 
tid att göra sina läxor. Ladberg (2003) skriver att det som har betydelse för att hjälpa 
sina barn att  lyckas i  skolan är att bry sig  om och engagera sig  i  deras skolgång. 
Bouakaz (2007) visade i  sin studie att  lärarna verkar uppskatta  den här typen av 
föräldrasamverkan mer än beslutsfattande i skolan. Ingen lärare i min studie nämnde 
beslutsfattande i skolan som en del av föräldrasamverkan.

5.2 Analys av lärares upplevelser av kontakten och dess svårigheter
Sjöwall  (1994)  skriver  att  elever  som  får  uppleva  andra  kulturer  kan  få  större 
förståelse för andra människor. De flesta lärare påpekar även att det är intressant 
med kulturella olikheter och att eleverna oftast blir mer toleranta mot andra barn på 
skolan. De beskriver att det finns färre problem med kränkningar som rör elevers 
klädsel och utseende.
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Ladberg (2003) och Ellneby (1996) skriver hur man kan ta med andra kulturer till 
skolan med hjälp av föräldrarna för att öka förståelsen för hur andra människor lever. 
En lärare beskriver med positiva ordalag hur föräldrar i klassen bidragit med bakverk 
och dans från deras kultur vid en julavslutning.  Läraren beskriver att  det blev en 
positiv upplevelse och insikt i en annan kultur.

Flertalet lärare säger att det ibland tycker att det är svårt att avgöra  om skillnaderna 
beror på kultur. En lärare menar att vi är så vana vid vårt eget beteende att det är 
svårt att se något annat som rätt. Läraren menar att det är svårt att veta vad som är 
kulturella skillnader när man inte vet hur ens egen kultur ser ut. Ellneby (1996) är 
inne på detta när hon beskriver hur fördomar tillkommer. Hon menar att vi utgår 
från vår egen kultur och gör antaganden om andra utifrån den.

Ett par lärare säger att invandrarföräldrar ibland inte skickar barnen till skolan med 
lämplig utrustning. Det kan röra sig om att flickor har finskor på sig till skogen eller 
att  barnen  inte  har  skridskor.  Lärare  i  Bouakaz  (2007)  studie  nämner  att 
invandrarflickors klädsel ibland upplevs som problematisk. Sjöwall (1994) beskriver 
till exempel hur sjaletten har blivit ett omdiskuterat ämne.

Ett par av lärarna menar att invandrarfamiljer ofta har en annan syn på familjen. De 
menar att familjebanden är starka och om någon i familjen är sjuk eller ska till läkare 
så kan barnen vara hemma från skolan. En av lärarna säger att vissa barn kan bo hos 
andra släktingar än föräldrarna och att det då kan vara svårt att veta vem man ska ta 
kontakt med. Almqvist och Broberg (2000) menar att barnens uppväxt kan se mycket 
olika  ut  om  man  har  vuxit  upp  i  en  så  kallad  utvidgad  familj  som  är  en  vanlig 
familjebildning  i  Mellanöstern.  Det  är  inte  självklart  att  det  är  de  biologiska 
föräldrarna som står barnet närmast.

Samtliga lärare menar att det språkliga hindret är det som ofta är svårast i kontakten. 
Detta samstämmer med vad lärarna i Bouakaz (2007) studie säger som även säger att 
tolk  utifrån ska  användas  vid  samtal  för  att  undvika  missförstånd.  Lärarna i  min 
studie  svarade  också  att  tolk  är  en  nödvändighet  om  föräldrarna  har  bristande 
svenskakunskaper.

5.3 Analys av underlättande åtgärder
En lärare säger att föräldrarnas roll delvis är att prata sitt modersmål hemma med 
barnen och att  föräldrarna  uppmuntras  att  göra  det.  Ladberg  (2003)  och Sjöwall 
(1994) menar att barn kan börja skämmas över att tala sitt  modersmål när andra 
barn  hör.  Ladberg  (2003)  skriver  också  att  man  som  lärare  bör  uppmuntra 
föräldrarna att tala sitt modersmål inte bara hemma, utan även i förskola och skola.

En lärare menar att för att kunna förstå vad som är kultur så behövs material om de 
olika länderna som eleverna och deras föräldrar kommer från. På detta sätt skulle 
man kunna förvärva  kunskap  och förståelse  för  kulturella  skillnader.  Flising m fl 
(1996)  skriver  att  lärare  inte  alltid  har  den  kunskap  som  krävs  för  att  bevara 
invandrarelevers kulturella arv.

Tre lärare efterlyser en större organisation av språkkunnig personal. Antingen i form 
av språkliga kontaktmän eller hemspråkslärare. De menar att detta skulle underlätta 
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kontakten på så vis att man snabbare kan lösa konflikter eller andra problem som 
uppstår eftersom man kan få en mer direkt kontakt med föräldrarna.

De flesta lärare menar att man måste ha en rak kommunikation med föräldrarna. 
Även Bouakaz (2007) menar att man måste vara tydlig med att informera föräldrarna 
för att göra dem delaktiga. Bouakaz skriver att man behöver skicka hem lappar på 
föräldrarnas språk. Detta påpekar ett par av lärarna att det finns svårigheter när man 
ska skicka hem lappar men de menar att det är på gång i den aktuella kommunen.

6. Diskussion
Diskussionskapitlet är uppdelat i fyra underrubriker. I resultatdiskussionen kommer 
resultatet att vävas samman med litteraturen och författarens åsikter. Den utgår från 
de  forskningsfrågor  som  arbetet  syftar  till  att  besvara.  I  metoddiskussionen 
diskuteras valet av metod. Slutsatser som kan dras presenteras därefter och förslag på 
nya forskningsfrågor ges i slutet av kapitlet.

6.1 Resultatdiskussion
De frågor som initialt ställdes var:

 Hur  upplever  pedagoger  att  kontakten  med  föräldrar  till  elever  med 
invandrarbakgrund fungerar?

 Vilka svårigheter kan finnas i kontakten?
 Hur kan man underlätta kontakten mellan pedagog och förälder?

De  resultat  som  erhölls  vad  gäller  lärares  upplevelser  av  hur  kontakten  med 
invandrarföräldrar fungerar visade på att den upplevs som både positiv och negativ. 
De flesta lärare menar att det är intressant med andra kulturella yttringar men de 
säger även att det ibland kan vara svårt att veta vad som är kultur och inte. Ellneby 
(1996) skriver att felaktiga tolkningar av andras beteende baserade på vår egen kultur 
kan leda till att fördomar skapas. Sjöwall (1994) menar att elever som får uppleva 
andra kulturer blir mer toleranta mot olikheter vilket även framkom i min studie. Att 
man  upplever  kontakten  som  tvåsidig  med  såväl  positiva  som  negativa  aspekter 
tolkar jag inte är något som är unikt för kontakten med invandrarföräldrar. Jag tror 
att det även gäller mötet med många andra föräldrar oavsett härkomst. Däremot så 
upplever  jag  att  det  som saknas i  mötet  med invandrarföräldrar  är  en ömsesidig 
förståelse för varandra och varandras kultur. Jag tror att dessa olikheter med fördel 
kan lyftas vid gemensamma möten med föräldrarna. I och med dessa möten tycker 
jag att det kan vara bra att även visa på skillnader i vår egen kultur och hur vi kan 
uppfatta den olika. Jag upplever att de kulturella skillnaderna även får konsekvenser i 
övriga samhället. Många gånger tror jag att det som ligger till grund för fördomar mot 
invandrare är dålig förståelse för deras kultur och vad som ligger bakom den. Som jag 
skrev så visade resultaten att kulturella skillnader i skolan bidrar till  att skapa ett 
klimat bland eleverna som innehöll färre kränkningar och högre tolerans vad gäller 
olikheter i exempelvis klädsel. Att kulturella skillnader får dessa effekter är jag inte 
förvånad över. Genom att föräldrar och elever visar sina olikheter tror jag att andra 
barn  och  vuxna  vänjer  sig  vid  att  deras  omgivning  är  brokig.  Resultaten  i  min 
undersökning visar att lärare uppskattar att föräldrar tar med sin kultur och visar 
upp den i skolan på ett positivt sätt.
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En  rad  olikheter,  kulturella  och  språkliga,  kan  leda  till  svårigheter  eller  problem 
enligt de resultat som jag erhållit. Det största hindret verkar vara skillnader i språket. 
Rädsla för att bli missförstådd eller att informationen man vill förmedla inte ska nå 
fram påpekas  av  de flesta  lärare.  Detta  resultat  erhöll  även Bouakaz (2007)  i  sin 
studie. Alla lärare i min studie använder sig av tolk som anlitas utifrån om de känner 
att det finns risk för att föräldrarna inte ska förstå. Genom att använda tolk tror jag 
att man kan överkomma det akuta språkliga hindret. Däremot så tror jag att en del 
information  inte  alltid  når  mottagaren  på  det  viset  som  det  var  avsett  att  göra 
eftersom budskapet måste gå genom en tredje part. Kanske uttrycker vi oss dessutom 
på ett sätt som är kulturellt betingat och denna kommunikation kan gå förbi en tolk. 
Jag  tror  att  det  finns  många  som  arbetar  som  tolk  som  har  kunskap  om  dessa 
svårigheter,  men  kanske  skulle  man  behöva  erbjuda  utbildning  i  hur  vi 
kommunicerar med perspektiv på den kulturellt betingade kommunikationen.

Invandrarföräldrar  kan  ha  en  annan  syn  på  skolan  enligt  de  resultat  jag  fått. 
Exempelvis  kan  föräldrarna  komma  från  ett  land  där  det  finns  ett  auktoritärt 
skolsystem (Bouakaz, 2007). Detta tror jag medför att invandrarföräldrar upplever 
att  skolan  har  andra  uppgifter  än  de  den  har  i  Sverige.  Jag  upplever  att  en  del 
föräldrar tycker att den svenska skolan är lite slapp och utan disciplin. Genom att 
invandrarföräldrar  förknippar  skolan  med  andra  saker  tror  jag  att  det  kan  bli 
missförstånd  eller  oenigheter  om  vem  som  har  ansvaret  när  det  gäller  barnets 
utbildning och fostran. Kanske tycker föräldrarna att barnens utbildning är skolans 
ensamma ansvar och att lärarna är de som vet vad eleverna behöver lära sig bäst. 
Resultaten  pekar  på  att dessa  föräldrar  inte  är  vana  vid  den  delaktighet  som  vi 
eftersträvar i Sverige.  Genom att förklara varför vi strävar efter att alla ska kunna 
delta tror jag att föräldrar har lättare att närma sig detta synsätt. Kanske krävs det 
även att lärare kan beskriva för föräldrar att det är ett sätt att ge elever möjlighet att 
påverka.  Deras  rätt  att  delta  och  ta  ställning  är  trots  allt  en  förberedelse  för  de 
demokratiska processer som genomsyrar vårt samhälle.

När jag gjorde min empiriska undersökning framkom det att lärarna anser sig behöva 
en  bättre  organisation  med  språkkunnig  personal.  Genom  att  snabbt  kunna  få 
kontakt med en person som behärskar elevernas och föräldrarnas språk skulle många 
konflikter och svårigheter i kontakten kunna lösas. Dessutom önskade flertalet att det 
fanns fler hemspråkslärare under skoltid. Eftersom det språkliga hindret verkar vara 
det som upplevs som svårast tycker jag att detta kan vara bra grundmodeller att utgå 
från om man vill underlätta för elever, föräldrar och lärare. Självklart är allting en 
fråga om kostnad eftersom det finns många andra aspekter i skolan som man måste 
ta hänsyn till. Jag tror ändå att om det finns möjlighet att kontakta någon med inte 
bara föräldrarnas språk utan även någon som har en god kunskap om de kulturella 
skillnaderna så kan man minska avståndet mellan skola och hem. För att ytterligare 
underlätta kontakten med invandrarföräldrar är det viktigt att man upprätthåller en 
rak  och  tydlig  kommunikation.  Det  är  betydelsefullt  att  man tydligt  förklarar  för 
invandrarföräldrar vad som förväntas av dem (Bouakaz, 2007). Jag tror att många 
gånger så tar man förgivet att alla ska förstå vad det är som man är ute efter.

Mina resultat visade även på att lärare önskar material om de länder som elever och 
föräldrar kommer från för att på så vis få större förståelse för dem. Detta var även på 
gång i den aktuella kommunen. Flising m fl (1996) skriver att lärare behöver sådan 
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kunskap för att kunna bevara elevernas kulturella arv. Jag anser att det är mycket 
viktigt att kunna göra det eftersom deras kultur hänger ihop med deras identitet. Som 
lärare tror jag man behöver visa både elever och föräldrar som kommer från andra 
länder att man tycker att deras kultur är viktig samtidigt som man delar med sig av 
den svenska kulturen.

6.2 Metoddiskussion
Den  empiriska  delen  av  denna  undersökning  utfördes  med  hjälp  av  semi-
strukturerade intervjuer. Att denna metod valdes berodde på att den information som 
efterfrågades baserades på informanternas upplevelser av ett fenomen. Jag anser att 
denna  metod  uppfyllde  syftet  väl.  Hade  en  kvantitativ  undersökning  gjorts  med 
samma forskningsfrågor som i  denna studie tror jag att värdefulla  data hade gått 
förlorade. Frågorna som jag arbetade ut tycker jag fungerade bra även om man fick 
anpassa följden på dem utifrån informanternas svar.

Urvalet av informanter var från början tänkt att ske utifrån kriterierna att det skulle 
vara  lärare  i  år  1-2  samt  att  de  för  närvarande  skulle  ha  minst  en  elev  med 
invandrarbakgrund  i  den  aktuella  klassen.  Eftersom  svarsfrekvensen  på  mitt 
missivbrevsutskick var låg så fick jag välja samtliga fem informanter som valde att 
delta.  I  efterhand  så  tror  jag  inte  att  resultatet  har  påverkats  nämnvärt  av  detta 
eftersom samtliga lärare i studien har regelbunden kontakt med invandrarföräldrar 
och dessutom har lång erfarenhet av arbete i skolan.

Alla  intervjuer  transkriberades  och  delades  in  i  kategorier  med  utgångspunkt  i 
litteraturen.  Transkriberingen  upptog  mycket  tid,  men  kändes  samtidigt  värdefull 
eftersom jag upplever att jag fick en bättre inblick i och en djupare förståelse för vad 
informanterna hade svarat. Att kunna urskilja kategorier var svårare än vad jag först 
hade trott och även här blev transkriptionerna ett värdefullt hjälpmedel.

6.3 Slutsatser
Mötet mellan lärare och föräldrar till  elever med invandrarbakgrund upplevs som 
både positivt och negativt av lärarna. De upplever att de kulturella skillnaderna är 
berikande och intressanta men samtidigt svåra att förstå. Föräldrarnas egen syn på 
skolan påverkar vilken roll de själva intar i elevernas skolarbete och vilken roll de 
tillskriver läraren.

Ett  av  de  största  hindren  för  en  bra  kontakt  med  invandrarföräldrar  är  språket. 
Lärarna är rädda för att det ska bli missförstånd och vet inte alltid om föräldern har 
förstått. Tolk är ett nödvändigt hjälpmedel där språket saknas.

För att underlätta kontakten behövs en organisation med personal som kan tala de 
språk som finns representerade i kommunen. Dessa bör finnas som kontaktmän för 
invandrarfamiljer  som  komplement  till   dagens  tolkar.  Genom  dessa  skulle  man 
kunna  få  snabb  kontakt  med  hemmet  om  man  behöver.  Dessutom  behövs  fler 
modersmålslärare som medverkar i det ordinarie skolarbetet.

6.4 Nya forskningsfrågor
Under arbetet med denna undersökning har en rad nya frågor vuxit fram som inte 
har rymts inom ramen för det här arbetet. Det vore mycket intressant att undersöka 
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hur  invandrarföräldrar  upplever  kontakten  med  den  svenska  skolan.  Vilka 
svårigheter kan de tänkas uppleva i mötet med deras barns lärare/skola? Vad skulle 
underlätta för dem i kontakten med skolan?

Skillnader och likheter i hur lärare respektive förskollärare upplever att kontakten 
fungerar skulle också vara intressant. Då kunde man även undersöka hur man kan 
arbeta för att underlätta övergången mellan förskola och skola för invandrarföräldrar. 
Ett tredje perspektiv kunde vara att undersöka hur elever med invandrarbakgrund 
upplever sina föräldrars roll i deras skolgång. 
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Bilaga 1

Köping 070928

Hej!
Mitt namn är Anna Nordström och jag läser på Lärarutbildningen vid Mälardalens 
Högskola. Under hösten kommer jag att skriva mitt examensarbete inom pedagogik. 
Syftet med arbetet är att belysa hur lärare ser på kontakten med föräldrar till barn 
med invandrarbakgrund. Det jag har valt att fokusera på är vilka svårigheter 
kontakten kan innebära samt vad man kan göra för att främja samverkan med dessa 
föräldrar. 

För att  kunna utföra studien behöver jag sex lärare som skulle kunna 
tänka sig att medverka i en intervju. Intervjuerna kommer att ske enskilt och ta cirka 
30-60 minuter. Under intervjun kommer jag att använda bandspelare och intervjun 
kommer skrivas ut för hand. Resultatet kommer att behandlas helt konfidentiellt. 
Ingen kommer alltså att kunna veta vem eller vilken skola som har deltagit. Att delta i 
en intervju är helt frivilligt och informanten har rätt att när som helst avbryta sitt 
deltagande.

Jag önskar få kontakt med sex lärare med klassansvar som har eller har 
haft elever med utländsk bakgrund. Om intresse finns att delta  i en intervju eller om 
ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till mig.
Tack på förhand,

Anna Nordström

Tel nr xxx-xxxxxxx
anm04003@student.mdh.se

Handledare:
Marja-Terttu Tryggvason
marja-terttu.tryggvason@mdh.se

mailto:anm04003@student.mdh.se
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Bilaga 2

Intervjuguide

Hur länge har du arbetat som lärare?

Hur skulle du beskriva din erfarenhet vad det gäller kontakt med föräldrar med 
invandrarbakgrund?

Vad kännetecknar föräldrasamverkan, enligt dig?

Vilken roll anser du att föräldrar bör ha i barnens skolgång?

Anser du att det är någon skillnad i föräldrarnas roll vad gäller barnens skolgång 
beroende på var föräldrarna kommer ifrån? I sådana fall hur?

Är det något som du upplever som svårt eller annorlunda i kontakten med föräldrar 
med invandrarbakgrund? (Vad? Vad tror du att det kan bero på i såfall?)

Finns det tillgångar med att ha föräldrar med invandrarbakgrund i klassen? Ge 
exempel?

Vilken betydelse har språket för kontakten med föräldrarna?

Vem har ansvaret för att kontakten mellan hem och skola fungerar, tycker du?

Ser ansvarsfördelningen olika ut beroende på om det är en invandrarförälder eller ej?

Vad kan göras för att underlätta kontakten mellan lärare och invandrarförälder?


