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Sammanfattning 
Många av dagens svenska skolor genomsyras av mångfald och mångkultur. Det är av 
stort intresse att ta reda på hur föräldrasamverkan kommer till uttryck i en sådan miljö, 
och detta ur såväl lärares som (svenska och utländska) föräldrars perspektiv. Syftet har 
varit att undersöka om samarbetet skiljer sig åt med anledning av föräldrarnas bakgrund 
och härkomst, och hur man kan förändra och utveckla samarbetet så att resultatet 
förbättras. 

Undersökningen har genomförts genom intervjuer med lärare och med föräldrar av olika 
bakgrund. Skolorna som ingick i undersökningen är två kommunala skolor som har 
elever med varierande bakgrund. Resultatet presenteras utifrån intervjuerna med ovan 
nämnda grupper. Det visar sig att föräldrasamverkan praktiseras på olika sätt, främst 
genom dagliga kontakter och strukturerade möten. Både lärare och föräldrar uppfattar 
att föräldrasamverkan är betydelsefull för barnens framgång i skolan, men 
förväntningarna hos de båda grupperna skiljer sig en del. Det visar sig också att 
föräldrar med utländsk bakgrund ibland saknar relevant kunskap om det svenska 
skolsystemet och därför känner sig osäkra i sin föräldraroll. Det är därför av stor vikt att 
skolan satsar på att ge sådana föräldrar kunskap och förståelse för det svenska 
skolsystemet, för att skolorna ska kunna lyckas bättre med sina mångkulturella elever 
och för att stödja läraren i sitt professionella uppdrag. Denna satsning behövs även för 
att få fler föräldrar att intressera sig för skolverksamhet, och därmed bidra med de 
resurser som man besitter som förälder.   

 

Nyckelord: Föräldrar, Samarbete, Mångfald i skolan.  



 

Förord  
Att på begränsad tid skriva ett examensarbete på C-nivå vet jag nu är både ansträngande 
och intensivt. Man måste hela tiden vara aktiv och ta initiativ för att finna nya relevanta 
kunskaper. Om man som jag dessutom inte har svenska som modersmål blir det än 
svårare. Därför vill jag nu tacka alla de som hjälpt mig att genomföra hela processen. 
Med ert stöd har jag lyckats genomföra denna utmaning. Ett stort tack till alla lärare och 
föräldrar som lät sig intervjuas, min handledare som hjälpt mig att få ordning på 
skrivandet och försett mig med mycket relevant litteratur. Även ett stort tack till Lasse 
Wåhlin, som genom språkgranskning hjälpt mig över språktröskeln. Samt ett stort tack 
till alla andra som stött och inspirerat mig under arbetet.  

Sist men inte minst min familj, framför allt mina barn som under en lång tid inte fått 
den uppmärksamhet och det sällskap av mig som de förtjänat.  

 

Rawshan Karim  
Stockholm i december 2007  
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Inledning 

Forskning visar att man inte kan se samarbetet med 
föräldrar som något skilt från det pedagogiska arbetet. 
Tvärtom – ett gott föräldrasamarbete är en förut-
sättning för att man ska lyckas i sin lärarroll. (Flising 
1996.) 

Som framgår av namnet är jag av utländsk härkomst, och har därmed ett annat modersmål 
än svenska. Jag kommer från Bangladesh, och bangla är mitt modersmål. Innan jag började 
på lärarprogrammet hade jag hunnit få flera års erfarenhet i Sverige av arbete med barn och 
ungdomar, som modersmålslärare och studiehandledare i olika skolor. 

I möten med barn, från olika familjer, i undervisningen har jag fått en varierad erfarenhet 
av deras utveckling och lärande, liksom av föräldrarnas engagemang och förhållningssätt 
gentemot sina barn och deras skolarbete. Mångfaldens bild återspeglas även bland föräldrar 
som kommer från samma land men med olika social och personlig bakgrund. Enligt min 
uppfattning kan man grovt dela in föräldrarna i tre kategorier: 

• Föräldrar som har stora krav och förväntningar på sina barn; ofta är då (vanligen en 
av) föräldrarna även aktivt engagerad i barnets utveckling i lärandet.  

• Föräldrar med krav och förväntningar på barnen men utan större eget engagemang.  
• Föräldrar med ”vilja” att barnen ska utvecklas men utan vare sig särskilda krav eller 

eget engagemang.  

Gemensamt för alla föräldrar, oavsett kategori, är att de vill att barnet ska utvecklas i 
lärandet. Barnens motivation att studera och därmed utvecklas i lärandet avspeglar 
emellertid mycket tydligt föräldrarnas intresse och engagemang. Då insåg jag vikten av 
föräldrarnas delaktighet i barnens skolgång. Barn med engagerade föräldrar presterar bättre 
resultat i lärandet än barn som saknar det stödet. Genom lärarprogrammet har jag också 
haft min verksamhetsförlagda utbildning i en skola där elevernas bakgrund avspeglar 
mångfald – kulturellt, socialt och etniskt. Min erfarenhet av föräldraengagemangets 
betydelse för barnens framgång ökade och mitt intresse för frågan förstärktes.  

Mitt intresse att lära mig mer om föräldrasamverkan fylldes ytterligare på av Ingas 
Anderssons bok Att lyssna på föräldrarna (2004). I den betonas lärarens uppgift att 
samarbeta med föräldrarna. Ur avsnittet om lärarutbildning och samhällets värdegrund 
citerar jag:  

Den blivande läraren skall dessutom få insikt i hur lärare samverkar med föräldrar. Det gäller 
t.ex. hur man som lärare skapar genuina möten som kännetecknas av förtroende och 
ömsesidighet … också hur föräldrar kan bli delaktiga i skolans löpande arbete. (Andersson 
2004, s. 33.)  

Ur detta citat inser man betydelsen av vidare kunskap om föräldrasamverkan, vilket 
ytterligare ökade mitt intresse och min nyfikenhet. Trots vad som kan se ut som en brist på 
engagemang hos vissa föräldrar så har alla enligt min mening VILJAN att deras barn ska 
utvecklas i lärandet. Samtidigt är det lärarens uppgift att leda barnen längs den vägen. För 
att uppnå det gemensamma målet på bästa sätt är samarbete mellan de båda parterna av 
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största vikt. Läraren behöver därför gedigna kunskaper om föräldrasamverkan, inte minst i 
en multikulturell skola. En bred kunskap i frågan kommer att underlätta mitt professionella 
arbete som lärare. Jag hoppas att mitt arbete med frågan ska bidra till ett bättre underlag för 
att utveckla relationen mellan skola och hem till ett gott samarbete. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom att kartlägga lärares och föräldrars uppfattningar om 
föräldrasamverkan skaffa mig en insikt i hur samverkan sker mellan hem och skola ur ett 
mångfaldsperspektiv. Ett vidare syfte är att analysera möjligheter och hinder i samverkan 
mellan hem och skola. Följande frågeställningar ska utredas: 

• Hur sker föräldrasamverkan i en mångkulturell skola (ur både lärar- och 
föräldraperspektiv)?  

• På vilka sätt deltar föräldrar i skolsamverkan?  
• Hur anser lärare och föräldrar att man kan utveckla samarbetet för att få fler 

föräldrar att bli engagerade i skolverksamheten?  

Begreppsförklaringar  
Centrala begrepp i min studie är framför allt föräldrasamverkan, mångfald och mångkultur. 
Genom att inledningsvis definiera dessa begrepp hoppas jag att läsaren lättare ska kunna 
följa mina resonemang.  

Föräldrasamverkan är det övergripande begrepp jag använt i studien. I boken Lyssna på 
föräldrarna (Andersson 2004) anförs att begreppet samverkan används tillsammans med 
begreppet samarbete i Lpo 94 för att betona vikten av att de vuxna som finns runt eleven 
samarbetar eller samverkar. Det menas att begreppen används synonymt i beskrivningen av 
kontakt mellan skola och föräldrar:  

Lärarna skall samarbeta med hemmen i elevernas fostran. … Alla som arbetar i skolan skall 
samarbeta med elevernas vårdnadshavare … Läraren skall samverka med och fortlöpande 
informera föräldrarna om elevens skolsituation. (Andersson 2004, s. 38.)  

Som jag tolkar det så innebär föräldrasamverkan alla former av kontakt med föräldrarna, 
både dagliga kontakter och de i organiserade former som utvecklingssamtal, föräldramöten 
och dylikt.  

Mångfald: förleden mång- betyder stort antal. I Bonniers svenska ordbok (1991) förklaras 
ordet mångfald som dels (stor) mängd, dels som ett matematiskt begrepp: ”t.ex. 12 är en 
mångfald av 4 (=multiplicerat med ett heltal)” (s.355). I den moderna samhällsdebatt som 
jag nu följt i några år används begreppet ’mångfald’ snarare för att beteckna samhällen 
eller sammanhang där olika företeelser finns samtidigt, en sorts motsats till homogenitet.  

Mångkultur. Kultur är en typ av gemensam livsform. Människor med gemensam kultur 
reflekterar över omvärlden på ett likartat sätt, uppskattar samma belöningar och beter sig 
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likt övriga i sin grupp. De har i huvudsak en gemensam världsbild, d.v.s. uppfattning om 
hur saker och ting är och hur de bör vara. Kulturen påverkar oss i våra handlingar och 
värderingar. (Paulin 1993). I ett mångkulturellt samhälle finns människor som tillhör olika 
kulturer.  

Tidigare forskning  
I denna litteraturgenomgång kommer jag att börja med att ge en kort historisk tillbakablick 
samt lyfta fram vad som står i läroplanen Lpo 94 om föräldrasamverkan. Därefter ska jag 
redogöra för den tidigare forskning och litteratur som jag har gått igenom inom områdena 
individens utveckling, samspel med miljön, mångfald och mångkultur, maktrelationer samt 
föräldrasamverkan. 

Jag har funnit en del tidigare forskning både på biblioteket och på nätet, när jag sökte inom 
området föräldrasamverkan. De flesta studier som jag fann avsåg främst förskolan. Vissa 
studier tog även upp skolan, men i andra avseenden än det område som jag studerar  
– föräldrasamverkan i mångfaldens skola. Delar av litteraturen som jag har använt i 
skrivandet av uppsatsen hade jag redan tidigare läst.    

Kort historisk tillbakablick  
Genom historien vet vi att pedagogiken har funnits i alla tider, men dess form har föränd-
rats och utvecklats i takt med samhällenas förändring och utveckling. Från att vara baserad 
på en-till-en-förhållanden, som t.ex. far och son eller mor och dotter, har lärandet förskju-
tits till mer organiserade former baserade på formella processer: lärandet sker i särskilda 
hus under särskild tid och skilt från det dagliga livet. Undervisningen har flyttats från sitt 
ursprung, och från 1800-talets mitt har ansvaret glidit över från familjen till staten eller 
kommunen (Ödman 2006).  

Det svenska samhället har utvecklats genom tiden, och därför har olika reformer av 
utbildningen genomförts. Så småningom tog den obligatoriska grundskolan sin form. 
Benämningen ändrades 1961 från enhetsskola till grundskola. Skolsystemet rationali-
serades, en rationell läroplan infördes – en skola lika för alla. Som skolbarn skulle 
individen förberedas för arbetslivet på ett effektivt, rationellt och vetenskapligt sätt. Både 
individen och samhället skulle ha nytta av utbildningen. (Ödman 2006).  

När undervisning och uppfostran lyfts ur det dagliga och förflyttas till särskilda hus – 
skolor – så uppstår ett behov av att reglera verksamheten. Föreskrivande texter och 
formulerade läroplaner uppstår (Linde 2000). 1962 presenterades grundskolans första 
läroplan, som sedan följts av flera. Nästa kom 1969 (Lgr 69), vilket kom att bli den mest 
omtalade (enligt Ödman), därefter en 1980 (Lgr 80). Under 1990-talet har stora föränd-
ringar skett inom skolväsendet. Den senaste läroplanen – efter att skolväsendet kommunali-
serats – kallas Lpo 94. Den utgör en nydanande skapelse och innebär på många sätt en 
omorientering, dels genom sin kunskapssyn och dels genom sin syn på förhållandet mellan 
skolans kortsiktiga och långsiktiga mål (Ödman 2006).  
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Grundskolans läroplan, Lpo 94 
Förutom att föreskriva mål och riktlinjer för själva undervisningen lyfter Lpo 94 även fram 
i klartext att skolan ska samverka med elevernas vårdnadshavare, att dessa och skolan har 
ett gemensamt ansvar. Följande går bland annat att läsa i Lpo 94 (s. 16):  

SKOLA OCH HEM 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.  

Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan skall  

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och 
verksamhet.  

Läraren skall  

samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling, och  

hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt 
för elevens integritet.  

På sidan 11 i Lpo 94 står därutöver:  

Läraren skall  

–  –  –  

samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler 
som en grund för arbetet och för samarbetet. 

Det innebär, som jag uppfattar det, att det är ett gemensamt ansvar för skola och föräldrar 
att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnen att utvecklas och lära sig. 

Individens utveckling  
Den amerikanske filosofen och forskaren John Dewey utövade stort inflytande över många 
samhällsområden, inte minst vad gäller pedagogiken. Hans forskning utvidgade synen på 
bl.a. individens utveckling. Genom sina texter undersökte han helheter, organiska samband 
och dynamiska förlopp, och betraktade världen i termer av dialektiska relationer. En av de 
bärande principerna i Deweys filosofiska system är behandlingen av relationen mellan 
individ och omvärld som en dialektisk process. Han menar att grunden för individens 
utveckling är samspelet med dennes omvärld (Dewey 2004). I omvärlden för ett barn ingår 
både hem och skola samt dess miljö.  

Forskaren Dion Sommer skriver om barns kompetensutveckling och kulturintegration, 
vilka är viktiga för deras identitetsutveckling och självuppfattning. Utvecklingen äger rum i 
mellanmänskliga dialoger och i det sociala livets transaktioner. Han skriver att både hem 
och skola har nyckelroller när det gäller kompetensutveckling och menar att barnets 
identitet och självuppfattning förankras i vardagens gemensamma handlingar, i kulturens 
institutioner så som familj, förskola, skola.  
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Barns kompetensutveckling är ett uttryck både för barnets samspel med omvärlden och för 
dess utveckling av självet. Både den fostransmässiga och den pedagogiska miljön är av 
avgörande betydelse för barnets utveckling av den sociala och kulturella kompetensen och 
därmed självet (Sommer 2005). 

De dynamiska processerna i barnets utveckling och de relationer i vilka barn är involverade 
i är viktiga för barns socio-emotionella utveckling. Barnet kan utöva och utveckla sina 
sociala baskompetenser när omvärldens betingelser ger förutsättningar för det, och barnet 
kan inte vara mer kompetent än vad dess relationer och miljö tillåter. Sommers teoretiska 
perspektiv omfattar olika nätverksrelationer, där både förskolan och den moderna familjen 
spelar framträdande roller. Föräldrar är framstående ”utvecklingsgeneratorer” för barn. 
Samtidigt är förskolan och skolan viktiga instanser och ingår tillsammans med familjen i 
den så kallade ”dubbla socialisationskonfigurationen” (Sommer 2005, s.100).   

Ett viktigt fundament i den teoretiska modell som Sommer använder för att belysa barns 
utveckling är Daniel Sterns teori om hur barn utvecklar en självkänsla. Stern är en forskare 
som gjort stora insatser inom utvecklingspsykologin. Hans speciella intresseområde är den 
tidiga utvecklingen. Han menar att individens utveckling sker kontinuerligt, påverkad av 
personliga upplevelser och erfarenheter (Sommer 2005).  

Sterns utgångspunkt är att barnet redan från början är en kompetent individ med förmåga 
att utveckla och vidmakthålla relationer med andra, samt bidra till relationer. Han menar att 
individen utvecklas genom sitt samspel med andra och hävdar att barnet redan före 
födelsen påverkas av sitt samspel med modern. (Jerlang 1998).  

Professorn i pedagogisk psykologi Roger Säljö argumenterar i sin bok Lärande i praktiken 
för mänskligt lärande ur ett socio-kulturellt perspektiv, där den kommunikativa processen 
är helt central för individens lärande och utveckling. Det är genom kommunikation som 
individen förvärvar kunskaper och färdigheter. Vuxna är barnens förebilder, och Säljö 
menar att deras handlingar, kommunikation och uttryck är av avgörande betydelse för 
barnens medvetandegörande av vad som är intressant och värdefullt. Vidare anser han att 
människan från början är en genuint kommunikativ varelse och inriktad på att samspela 
med andra. Han anser att den biologiska basen, i form av hjärna, nervsystem och kropp, 
endast utgör basen. Färdigheter, förståelse och kunskaper skapas och kommuniceras genom 
kultur, genom samspel med andra. Detta socio-kulturella perspektiv är förknippat med Lev 
Vygotskij. (Säljö 2000). 

Lev Vygotskij (1896-1934), rysk psykolog, är en av de grundarna av den moderna 
psykologin. Han har haft stor betydelse för utvecklingen av det psykologiska tänkandet. 
Han betonar människans handlingar och målet för dessa handlingar, och menar att dessa 
har stor betydelse för människans utveckling (Jerlang 1988). 

Vygotskij lade stor vikt vid det sociala samspelets betydelse för individens utveckling, till 
exempel kontakten mellan barnet och de vuxna. Kommunikation och socio-kulturella 
förhållanden är betydelsefulla. Till skillnad från t.ex. den schweiziske psykologen Jean 
Piaget hävdar Vygotskij att barnets utveckling går från en social roll till en individuell, en 
utveckling av jaget, och att detta sker genom det sociala samspelet. Piagets uppfattning är 
att utvecklingen är en process som i avgörande grad kommer inifrån. Båda perspektiven 
betonar dock starkt betydelsen för barnets utveckling av dess aktivitet i förhållande till 
omvärlden (Säljö 2000).  
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Samspel med miljön  
Individens utveckling är en produkt av samspelet mellan individen och miljön där det råder 
en ömsesidig påverkan. Den amerikanske forskaren och utvecklingspsykologen Urie 
Bronfenbrenner har forskat om individens samspel med miljön. Han poängterar familjens 
och förskolans/skolans viktiga komplementära funktion för barnets utveckling. Hans 
forskning har rört barn- och utvecklingspsykologi samt barn- och familjepolitik. Han 
pläderar för en helt annan form av utvecklingspsykologisk forskning än den traditionella – 
en forskning som beaktar utvecklingens ekologi (Andersson 1980).  

Ekologi innebär läran om sambandet mellan de levande organismerna – inklusive 
människan – och deras omgivning, deras miljö. Bronfenbrenner uppfattar miljön som en 
serie sammanhängande strukturer, där den ena ryms inuti den andra. Han menar att längst 
inne befinner sig barnet, individen, i sin omedelbara närmiljö. Exempel på sådana 
närmiljöer är familjen, förskolan och skolan. Mellan de olika komponenterna i närmiljön, 
barnet självt, övriga familjemedlemmar samt övriga vuxna utvecklas ett nätverk av 
relationer. Relationerna bildar ett system som påverkar den utvecklande individen – barnet. 
Ett sådant system kallar han ett mikrosystem. Dess viktigaste element är enligt Bronfen-
brenner aktiviteter, roller och sociala relationer. De olika mikrosystemen är inte oberoende 
av varandra, utan i varierande grad utvecklas relationer, länkar mellan mikrosystemen. 
Tillsammans bildar de ett större system – ett mesosystem.  

Han framhåller att barnets verklighet inte består av ett antal isolerade närmiljöer utan av 
något som för barnet blir en integrerad helhet. När barnet på morgonen går till skolan tar 
det med sig de erfarenheter och upplevelser de haft i hemmet, och, på motsvarande sätt, när 
det kommer hem på eftermiddagen så ligger dagens upplevelser i skolan kvar och får 
konsekvenser även för situationen hemma.  

Han identifierar också ett tredje system som han kallar för exosystem. Dessa bildas av 
förhållanden och faktorer inom mesosystemen, t.ex. föräldrarnas arbetsplatser, lärar-
kollegier, vilka ligger utanför och omger barnets närmiljöer. Genom nerpåverkan på 
mikrosystemen påverkas därigenom barnet indirekt.  

Bronfenbrenner talar också om ett makrosystem, vilket är en modell för de generella 
mönster som finns i de olika systemen – mikro-, meso- och exosystemen – i en kultur.  

I ett försök att summera Bronfenbrenners tankar vill jag ta ett citat ur C-uppsatsen 
Föräldrasamverkan i förskolan i vilken hans tankar om miljöns påverkan på barnet och 
vikten av samspel citeras på ett utmärkt sätt: 

Ju mer kontakter det finns mellan olika närmiljöer – under förutsättning att de stödjer och 
kompletterar varann vad gäller aktiviteter, roller och sociala relationer – desto större 
betydelse får det för barnets utveckling. Vidare hävdar Bronfenbrenner att för att länkarna 
mellan närmiljöerna, i det här fallet förskolan och föräldrarna, ska bli starka måste det finnas 
ömsesidigt förtroende, maktbalans och känslomässigt varma relationer mellan deltagarna. 
Om föräldrar och pedagoger förstår, tycker om och respekterar varandra så finns goda 
förutsättningar för att barnet har det bra. (Lundström och Samuelsson 2006, s. 8). 
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Mångfald och mångkultur  
Ordet mångfald betyder stor mängd. Begreppet ”kultur” är inte bara svårt att definiera utan 
också ständigt omstritt – det föder ständigt debatter. Folk i allmänhet kan använda ordet 
kultur utan att bekymra sig om någon definition, men forskare däremot skiljer på 
innebörder mellan t.ex. normativa och deskriptiva kulturbegrepp (Red. Arnstberg 1993, 
s.11ff ).  

Ett normativt kulturbegrepp pekar ut det som är önskvärt, det man anser är bra, och gör det 
möjligt att dra upp kvalitetsgränser. Ett deskriptivt kulturbegrepp, däremot, drar inte upp 
någon gräns mellan kultur och okultur. Tanken här är att kulturen ska beskrivas och 
analyseras, inte bedömas eller moraliseras över. Enligt ett deskriptivt kulturbegrepp är 
kulturen ingen överbyggnad som kan skalas bort. Egentligen är kulturen en abstraktion, 
eftersom det inte finns några kulturlösa folk eller individer. (Red. Arnstberg 1993). 

Att ingen kultur är mera värd än någon annan är en uppfattning som behållit sin attraktivitet, 
inte bara därför att den har en demokratisk karaktär (genom att göra representanter för olika 
kulturer till jämlikar) utan också genom att göra den egna kulturen synlig. Den som har 
förstått meningen med kulturrelativism har möjlighet att ställa sig vid sidan av och betrakta 
inte bara andra folks kulturer utan också den egna såsom någonting särskilt och rentav 
exotiskt. (Arnstberg, 1993 s. 18.)  

På liknande sätt hävdas i boken Språk, kultur och social identitet (Wellros1998) att genom 
att bli medveten om sin egen sociala och kulturella prägling och de tolkningsmönster den 
medför ökar individen sin personliga trygghet och förbättrar sin handlingsberedskap inför 
mötet med det ”annorlunda”. Kultur innebär föreställningar, attityder, värderingar och 
beteendenormer hos en grupp människor. De normer som en grupp delar skapar igenkän-
nande och trygghet, och är därför nödvändiga i det sociala samspelet mellan människor. 
Det är också just dessa normer som gör att vi uppfattar andra, sådana som inte är ”som vi”, 
som annorlunda, som främlingar. Men beteendenormer kan förändras genom personliga 
erfarenheter och egna upplevelser.  

I boken Mer än ett modersmål (1995) skriver Arja Paulin om skolans internationaliserings-
program. Skolan måste arbeta för att öka elevernas empati och förståelse för andra länder, 
folk och kulturer, en nödvändighet för livet i ett mångkulturellt samhälle. Hon samman-
fattar de tidigare läroplanernas innehåll och mål beträffande internationalisering på följande 
sätt: förståelse för andra, tolerans, solidaritet och medansvar. Hon menar att betoningen och 
inriktningen i de olika läroplanerna har varierat något genom årtiondena, och lyfter fram i 
kronologisk ordning hur det sett ut. På 1960-talet handlade internationaliseringen ganska 
mycket om u-landskunskap, mänskliga rättigheter med mera. Solidaritet och medansvar 
betonades. På 1970-talet handlade det ännu mer om u-länderna. Tycka-synd-om-inställ-
ningen ökade. Skolorna började arbeta med fadder-, vän- och syskonskolor i fattiga länder. 
Invandrarfrågorna tog fart. På 1980-talet betonade man freds- och miljöfrågor, men också 
främlingsfientlighet, rasism, flyktingfrågor och därmed kulturrelativism fanns med i 
skolornas internationaliseringsprogram. Under 1990-talet handlade det främst om EU-
anslutning, förstärkt språkprogram och internationellt utbyte, samt mänskliga rättigheter 
och demokratisk fostran i syfte att motverka främlingsfientlighet och rasism. (Paulin, i Mer 
än ett modersmål 1995, s. 129ff.)  
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I takt med globaliseringen, den våg av internationalisering som sveper över världen i dag 
och där Sverige blir allt mer indraget, ökar migrationen till Sverige. Migrationsströmmarna 
kommer från världens alla delar, och samhället blir därigenom mer och mer heterogent. Det 
svenska samhället förändras och avspeglar alltmer mångkultur och mångfald. Förutom 
sociala skillnader finns nu skillnader i kultur, religion, värderingar, traditioner, synsätt – 
t.ex. synen på undervisning och fostran – och dylikt (Sjögren 1993).  

Skolan, där barn från alla olika kulturer och familjetyper möts, kan ses som en avspegling 
av det existerande, mångfaldiga samhället. Skolan används även som ett instrument för 
samhällsförändring, man har kallat den ”en spjutspets mot framtiden” (Maltén 2003, s.34). 

Etnologen Annick Sjögren har bland annat studerat tendenser i de kulturella processer som 
pågår i en mångkulturell miljö. I Här går gränsen (1993) undersöker hon hur människor 
sätter gränser i en vardag där de ständigt konfronteras med nya kulturella impulser och 
strömningar. I boken ställs och besvaras frågor med hjälp av en modell som utgår ifrån den 
syn som människan har på sig själv och sin relation till omvärlden, och som inspirerar 
moraliska normer och styr handlandet. Man får läsa om kulturernas kärna i dels Sverige, 
dels länderna kring Medelhavet, och reflektera över värderingar och egenskaper som visat 
sig vara grundläggande element i kulturella traditioner.  

Centralt i Sjögrens undersökning är personbegreppet, grunden för individens handlings-
möjligheter, känslouttryck och de livsavgörande val individen träffar i livet. Skillnader i 
personbegreppet, alltså i den syn på sig själv i relation till den omgivande världen som 
människan skapar i barndomen, leder till olika och ibland motsatta sätt att tolka samma 
företeelse. Det är vad som styr kulturmönster och sätter gränser för den ömsesidiga 
anpassningen. Skolan som samhällsinstitution har en avgörande roll att skapa underlag för 
personbegreppets utveckling hos individen.  

Den franske sociologen Pierre Bourdieu betonar betydelsen av individens barndom och 
historia, något som alltid finns kvar och man inte kan bli av med. Bourdieus nyckelbegrepp 
är ”habitus” vilket han använder för att analysera människors handlande (Sjögren 1993). 
Sjögren förklarar habitus genom att citera Bourdieu: 

De system av dispositioner som människor förvärvar genom att vistas i en bestämd social 
miljö (hem, skola etc.) och som sedan tillåter dem att utifrån ett litet antal principer generera 
de tanke- och handlingssätt som krävs på de olika sociala fält där de hamnar. (s.22). 

Det tolkas av Sjögren så att människor ständigt förvärvar nya dispositioner, men de man 
lärt sig i barndomen är de mest beständiga. Här framgår klart och tydligt betydelsen av 
både familjens och skolans roller i skapandet av individens ”barndom” – systemet för 
dispositioner.  

Etnologen vid Stockholms universitet Ann Runfors har skrivit en avhandling, Mångfald, 
motsägelser och marginaliseringar i vilken hon beskriver sin studie av hur invandrarskap 
formas i skolan. Begreppet kulturell mångfald har använts flitigt i de offentliga samtalen i 
Sverige under 1990-talet och tidigt 2000-tal. I såväl skolpolitiska och integrationspolitiska 
som andra sammanhang talades flitigt om kulturell mångfald. I takt med globaliseringen 
ökar den internationella migrationen, och därmed ökar variationen av erfarenhet och 
perspektiv i alla samhällen. Den kulturella mångfalden förknippas ofta med migration och 
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med kategorin invandrare, men används mestadels med en positiv laddning för att beskriva 
hur samhället ser ut (Runfors 2003).  

Men bakom den offentliga retoriken kan även andra värderingar dölja sig. Ett exempel kan 
man finna i en artikel i Dagens Nyheter (15 februari 2001) ur vilken Runfors citerar:  

I folkhemstanken är skolan den mötesplats där snickarens, städerskans, juristens och 
läkarens barn möts i samma klassrum. När människor möts motverkas förutfattade meningar, 
förtryck och intolerans. När människor möts blir mångfalden överordnad enfalden. (s. 98). 

Hon menar att artikeln egentligen inte handlade om skolan utan om olika bidragsformer, 
och ytterst om integrationen av dem som i artikeln kallas invandrare. Runfors menar att 
detta är ett exempel på offentlig retorik kring värdet av att människor med olika bakgrund 
och perspektiv möts, men också på visionen om skolan som en plats för dessa möten. 
Kulturell mångfald framhålls ofta som en resurs att ta tillvara och att berikas av. Runfors 
återger också ett citat ur skolkommitténs slutbetänkande, Skolfrågor – om skola i en ny tid, 
där det uttrycks så här:  

Just genom att barn och ungdomar undervisas i en sammanhållen skola får de chans att 
tillsammans skaffa sig erfarenheter och utveckla kunskaper och förhållningssätt. Mångfalden 
blir en tillgång i samhället om människor får tillfälle att mötas och ta del av varandras 
erfarenheter och om dessa möten präglas av ömsesidig respekt. (Runfors 2003, s.99).     

För att leva med kulturell mångfald krävs en ökad förmåga hos alla människor. Skolan har 
ett stort ansvar att stärka denna förmåga hos barn och ungdomar. I Lpo 94 återfinns detta 
tema i uttalanden om värdet av och respekt för kulturell mångfald. För att uppfylla detta 
krav måste skolan arbeta effektivt så att eleverna får ökad förståelse för andra kulturer och 
religioner.  

”Att äga en kultur är att vara rik. Att äga två är att vara rikare.”(s. 38). Så skriver Inger 
Nordheden i sin bok Att synas för det man vill ska synas (2007). De orden uttrycker hennes 
syn på tvåspråkighet och kulturbygge. Som jag uppfattar det menar hon att kultur är 
grunden för människors välbefinnande, och att ha kunskap om eller erfarenhet av mer än en 
kultur förstärker underlaget för välbefinnandet. Kulturen har stor betydelse för individens 
identitet och kunskapsutveckling. Nordheden lyfter fram den kanadensiske språkforskaren 
Jim Cummings syn på vikten av att lära sig genom olika kulturer. Cummings menar att det 
är i mötet med andra människor som språket utvecklas, och betonar det ömsesidiga för-
hållandet mellan kognitivt engagemang och identitetsinvestering. Han menar också att det 
är viktigt att eleven blir respekterad för sin bakgrund, då ökar chansen att eleven ökar sitt 
kunnande. Om eleven däremot känner att läraren inte bryr sig om dennes ursprung, eller 
visar att han/hon inte tycker om eleven, då minskar elevens vilja att investera sin identitet i 
lärandeprocessen. I sin undervisning måste därför skolan lägga stor vikt vid att lyfta fram 
elevens kulturella bakgrund. Därigenom kommer eleverna att känna sig stolta över sitt 
ursprung och bli mer mottagliga för nya kunskaper. (Nordheden 2007.)  

För att dagens mångetiska och mångkulturella skola ska kunna möta alla elever, oavsett 
bakgrund, måste den vara öppen för deras erfarenheter, behov och resurser. Den öppna 
skolan handlar inte bara om skolans verksamhet utan även om mycket annat, t.ex. områdes-
utveckling. Tillsammans med andra aktörer har skolan en roll att ta ett gemensamt ansvar 
för att stärka området och dess invånare, barn och vuxna. (Skolan mitt i världen 2003).  
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När skolan samverkar med och utgår ifrån det omgivande närsamhället blir den bättre på att 
förstå, uppskatta och ge utrymme för den etniska, kulturella och sociala mångfalden bland de 
boende i området. (Skolan mitt i världen 2003, s.7–8.)  

Eleverna har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. En väg till 
framgång är att forma skolarbetet med varje enskild elev som utgångspunkt. Utmaningen 
blir då att skapa ett gemensamt handlingsutrymme där varje elevs egenskaper och förut-
sättningar får plats. Sådant arbete innebär nya prioriteringar och att nya arbetsformer växer 
fram. Det centrala blir att skapa allas delaktighet, inte att integrera de avvikande. (Skolan 
mitt i världen, 2003.)  

Maktrelationer mellan skola och hem  
Skolan som institution har samhällets uppdrag att genom undervisning forma individer till 
demokratiska medborgare. Dessa skall i sin tur utveckla och forma samhället. För att 
undervisningen skall fungera krävs regler och disciplin. Disciplin är den teknik eller metod 
som styr och leder individens beteende. Disciplin är en utvecklande metod för maktutöv-
ning, menar den franske filosofen Michel Foucault (Övervakning och straff, 1987). Den 
moderna disciplinära maktutövningen kännetecknas av en mångfald förhållanden. Många 
initiativ förverkligas på individen genom olika institutioner, skolan är en sådan. Skolans 
undervisning är en viktig del av den disciplinära mekanism med vilken man försöker forma 
individerna – deras uppväxt, moraliska tillstånd, aktiviteter, relationer till andra o.s.v. – och 
därigenom samhället.  

Skolans maktutövning påverkar inte bara skolan utan även föräldrarna. Annick Sjögren 
belyser i Den mångkulturella skolan (red. Hultinger & Wallentin 1996) maktrelationen 
mellan hemmet och skolan, två institutioner som bygger upp barnets värld. Föräldrarna 
upplever sig ofta inte ha någon makt i skolan utan känner sig underordnade. Som ett 
exempel på denna känsla lyfter hon fram ett fall där en utländsk förälder uppfattade skolans 
samarbete med polisen och socialnämnden som ett bevis på offentlig makt. Skolledningen å 
sin sida ansåg samverkan vara en förmån, det kunde bara gagna ungdomarna att lära känna 
polisen på neutral mark och att få känna gränser från samhällets sida. För att få alla 
föräldrar att förstå en sådan tankegång krävs stora ansträngningar från skolans sida. Man 
behöver t.ex. anordna regelbundna informationsmöten för föräldrarna, själv eller genom 
föreningar.  

Om maktförhållandena är i jämvikt känner sig föräldrarna tryggare, även de invandrade. 
Tryggheten i sin tur är viktig för att föräldrarna skall vara aktiva. Som ett exempel tog 
Sjögren föräldrarna i en skola där engelska likställdes med svenska som undervisnings-
språk. Där var de icke-svenskspråkiga föräldrarna mycket aktiva, de kände sig vinna 
prestige på grund av sin kunskap i ett språk med hög status. Som ett exempel på motsatsen 
kan man se skolor i områden som klassas som socialt underprivilegierade; där höll 
invandrade föräldrar en distans till det svenska och upplevdes ofta av skolans personal som 
annorlunda. Dessa föräldrar kom också sällan till föräldramötena.  

Sjögren betonar vikten av att utländska föräldrar får kunskap om den svenska koden, en 
kod som genomsyras av jämlikhetsprincipen, med auktoriteter som finns men inte syns. 
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Hon menar att man kan säga ”du” och vara ”kompis”, men det är ändå läraren som 
bestämmer i sin klass och rektorn i sin skola.  

Det kan vara svårt redan för svenska föräldrar att följa med och delta i det svenska 
skolsystemet. Då kan man fråga sig hur föräldrar med utländsk bakgrund ska kunna finna 
sin plats i en för dem främmande skola.  

Att lära sig att handskas med maktrelationer i ett nytt land är minst lika viktigt och lika 
besvärligt som att lära sig det nya språket. – – – Barn är mycket tidigt känsliga för den status 
och den maktposition som deras familj och deras grupp har i det samhälle som de lever i. 
Hultinger & Wallentin, 1996, s. 247.)  

Sjögren återger en undersökning som visade skolresultat bland finländare i Sverige och i 
Australien. Den visade att framgången var klart större i Australien än i Sverige, eftersom 
finländare i Australien tillhör en eftertraktad invandrarkategori. Där framkom även att 
relationen mellan majoritetsbefolkningen och minoriteterna reflekteras i elevernas resultat i 
skolan. Barnens upplevelse av maktrelationen mellan språken de konfronteras med 
påverkar också deras motivation att lära sig. Maktrelationen mellan de två institutionerna, 
hemmet och skolan, kan balanseras genom att skolan anstränger sig att hitta nya vägar för 
föräldrarnas intåg i skolans vardag. (Hultinger & Wallentin, 1996.)  

Föräldrasamverkan  
Enligt FN:s konvention (Rönquist 1990) om barnets rättigheter är det föräldrarna som har 
”huvudansvaret för barnets fostran och utveckling”(s.26). Därför borde egentligen en nära 
samverkan mellan barn, föräldrar och personal i barnomsorg och skola vara en självklarhet. 
(Flising 1996).  

Det är föräldrarna som i samråd med sina (omyndiga) barn har att fatta många avgörande 
beslut, inte minst vad gäller skolgång. Enligt läroplanen har föräldrar, inom vissa givna 
ramar, rätt både att välja utbildning för sina barn och att ha ett betydande inflytande över 
hur utbildningen utformas. Föräldrarna ska stödja sina barn i skolarbetet. Men för att göra 
det måste föräldrarna också få veta hur skolarbetet är upplagt, och de behöver känna tillit 
till den tillämpade pedagogiken. (Flising 1996).  

De flesta av dagens föräldrar har gått i en skola där föräldrainflytandet var begränsat och 
föräldrar sågs som okunniga, som ett hinder snarare än en resurs. Läraren hade stor makt 
över både elever och föräldrar. I dag har detta förändrats mycket. Dagens föräldrar är ofta 
välutbildade inom olika områden, de har blivit en kunskapsresurs, och de drar sig inte för 
att ha synpunkter på många olika områden inklusive skolans. Skolforskning visar att ett 
nära samarbete mellan hem och skola befrämjar både trivsel och barnens studieresultat. 
(Flising, 1996).  

I samverkan mellan hem och skola är det två olika roller som möts, där olika förväntningar 
och önskemål kan påverka relationen mellan aktörerna. Pedagogen har en yrkesroll som 
innefattar en skyldighet att ha kontakt med föräldrarna, föräldrarna har en privatroll där de 
är känslomässigt engagerade. För att bygga upp en god relation med föräldrarna måste 
pedagogen inse att föräldrarna har något att tillföra verksamheten. Föräldrarna å sin sida 
måste vara intresserade av sitt barns utveckling, och aktivt visa detta. (Flising 1996).  
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Alla föräldrar är inte lika, och därför kan man inte se dem som en enhetlig grupp. De har 
olika värderingar – religiösa, politiska, sociala och ekonomiska – och de lever under olika 
materiella villkor och i olika kulturer. De har alltså olika kulturella mönster för sitt 
tänkande och handlande. Detta gäller inte bara invandrade föräldrar utan även de med 
svensk bakgrund. Variationen är stor på föräldrarnas kunskaper, erfarenheter, syn på 
kunskap och hur man tillägnar sig kunskap. De kan också ha olika syn på barn och hur de 
ska fostras och utvecklas. Av alla dessa skäl är föräldrars förväntningar, krav på och 
inställning till skolan väldigt olika: mångfaldens föräldrar har en mångskiftande bild av 
skolan. (Flising 1996). 

I mötet med föräldrar till barn med annorlunda kulturell bakgrund ställs stora krav på 
pedagogen, menar Inger Nordheden i sin bok Att synas för det man vill ska synas (2007). 
En elevs oönskade beteende i skolan ledde till idén att besöka elevens hem. Detta gav 
oväntade och oanade insikter om elevens hemmiljö och familjens kultur, och utvecklades 
till en arbetsmetod. Hon började göra hembesök hos alla sina elever med annorlunda 
kulturell bakgrund, och efter hand även hos dem med svensk bakgrund. Det ledde till att 
hennes omvärldsuppfattning ändrades, och hon togs till varje elevs värld. Hon kunde se var 
eleven kunde läsa sina läxor, vilka syskon de delar rum med. Med andra ord, hon såg en 
flik av barnet som aldrig framträder i skolan. 

Det blev till hjälp i hennes vardag, och framför allt förde det henne närmare föräldrarna. 
Hon fann att föräldrarna fick en uppfattning om henne som en person som ville lyssna på 
dem. Hennes hembesök uppskattades av både invandrade och svenska föräldrar. Hon 
betraktade sitt hembesök som ett första utvecklingssamtal, där man kunde tala både om 
individuella mål för eleven och hur föräldrarna upplevde skolan i en mindre laddad miljö. 
Hon tog även tillfället i akt att bjuda in föräldrarna till skolan att tala om något de är bra på. 
Både svenska och invandrade föräldrar kom till skolan och berättade om olika saker, t ex 
om hur det var när de själva gick i skolan eller om sitt arbete. Föräldrarnas berättelse 
anknöts till undervisningen i historia, geografi och andra ämnen, och de blev till nyttiga 
upplevelser för både elever och lärare. (Nordheden 2007). Detta tydliggör ett effektivt sätt 
att föra föräldrarna närmare skolan, att bygga upp en god relation med dem och att dra 
nytta av dem som resurser.  

Föräldrasamverkan är viktig ur flera synvinklar. Föräldrarna har en avgörande roll för 
barnens framgång i skolan, och de är viktiga för att minska eller förebygga olika problem i 
skolan. Det blir också ett sätt att utöva demokrati, att verkligen praktisera medbestäm-
mandelagen. Det handlar om medborgarens möjlighet att vara med och påverka och att ta 
sitt ansvar. (Flising 1996).  

Men för att kunna vara med och påverka och stödja skolans verksamhet måste också 
föräldrarna ha kunskap om hur den fungerar. De behöver känna till de rättigheter och 
skyldigheter de har i förhållande till skolan. Inte alla föräldrar har den kunskapen. I Skola, 
språk och storstad (red. Nihad Bunar, 2006) redogörs för en intervjuundersökning med 
utländska föräldrar (Bouakaz, Laid. s. 53ff). Där framkom att många föräldrar hade dåliga 
kunskaper om den svenska skolan och det svenska utbildningssystemet. Bland annat kände 
man inte till betygssystemet, och visste nästan ingenting om hur och när betyg sattes, och 
vad betygen innebär. Några föräldrar hade fått skriftlig information från skolan om detta, 
men många hade svårt för att läsa och förstå innehållet. Eftersom de har dåliga kunskaper 
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om det svenska utbildningssystemet tenderar de att misstro skolan och systemet i stort. 
Detta kan leda till att hem och skola ömsesidigt anklagar varandra och lägger skulden för 
en dålig relation på den andra parten. (Bouakaz 2006.) En förälder reagerade på följande 
sätt efter att ha fått ett brev från skolan: ”Det här är första gången som jag fått ett brev där 
jag känner att skolan är intresserad av att ge oss mer information om sitt arbete, och det är 
bra …” (Bouakaz s. 56). Det visar att det finns ett intresse hos föräldrarna att ta del av 
skolans verksamhet. Ett föräldrautbildningsprogram fick mycket positivt resultat: ett 
nätverk skapades mellan föräldrarna och en bättre relation uppstod mellan hem och skola. 
Föräldrarna fick bättre kunskap om skolan och blev därigenom mer engagerade, en 
ömsesidig tillit växte fram. En av föräldrarna uttryckte den positiva förändringen som 
följer:  

Tidigare fick vi information via våra barn men idag kan vi skaffa den själva och det gör 
skillnad. Föräldrautbildningsprogrammet skapade ett slags länk mellan hemmet och skolan 
och gav oss möjlighet att skaffa den information vi behövde. Våra barn känner att vi också 
kan gå till skolan och få den information som de en gång försåg oss med. Vi vet också att det 
i skolan finns professionella som kan ge oss den information vi behöver på vårt eget språk. 
Det är därför vi kom ... vi känner oss säkrare och tryggare med den information vi får från 
skolan idag. (Bouakaz s. 62.)  

Bouakaz menar att tillit skapas inte genom enstaka föräldramöten eller med två 
utvecklingssamtal per läsår, utan genom strukturerade möten och kontinuerlig dialog 
mellan lärare och föräldrar. Han skriver om det förändrade arbetssätt som uppstår när 
föräldraföreningen omfattar både lärare och föräldrar som är aktiva. Han menar att om man 
kan uppnå att lärare och föräldrar ser varandra som komplement i barnens uppväxt och inte 
som konkurrenter, så utgör en sådan förening ett mycket bättre alternativ till de gamla 
kontaktbaserade och ensidigt dikterade samarbetsformerna. Ett starkt nätverk mellan 
föräldrar och lärare, baserat på tillit och ömsesidig förståelse, är en avgörande komponent i 
skapandet av ett socialt kapital. Att föräldrarna har ett starkt socialt kapital är en förutsätt-
ning för att även barnen ska få det. Samarbetet mellan hem och skola handlar i grunden om 
hur man skapar eller aktiverar ett befintligt socialt kapital och lägger grunden för att det 
skall utvecklas till nya former. (Bouakaz, 2006.)  

Betydelsen för barnen av föräldrarnas sociala kapital belyses även av Flising (1996). Hon 
hävdar att begreppet myntades av den franske sociologen Pierre Bourdieu. Denne menade 
att begreppet innebar ”kontaktmakt”: de kulturellt, ekonomiskt eller politiskt användbara 
kontakter som en individ kan ha. Om kopplingen mellan föräldrars sociala kapital och hur 
barnen påverkas av det skriver Flising:  

Mängden av det sociala kapital föräldrarna äger har en direkt inverkan på deras sätt att fostra 
sitt barn. När det gäller att skapa och vidmakthålla det sociala kapitalet är den mest 
betydelsefulla källan förhållandet mellan barnet och dess föräldrar. Viktiga är också 
föräldrarnas relation till exempelvis lärarna i skolan eller grannarna i bostadsområdet. 
Relationen mellan alla de vuxna som har kontakt med barnet spelar också en väsentlig roll. 
Ju bättre denna kontakt fungerar, desto större blir det sociala kapitalet. (Flising 1996, s.88).  

Barn påverkas också av föräldrarna genom ”immanent pedagogik” (Ödman 2006), vilket 
innebär olika former av smygande eller informell pedagogik. Uppfostran, undervisning och 
annan samhällelig påverkan formar människans tänkande, mentalitet och världsbild. Utöver 
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dessa yttre faktorer formas vår mentalitet, som jag nämnt ovan, även av andra osynliga 
eller informella faktorer – det som individerna utsätter varandra för mer eller mindre 
oavsiktligt. (Ödman 2006.)  

Som jag tidigare nämnt så har synen på föräldrarna som resurs och samverkan mellan hem 
och skola förändrats över tiden. Vikten av föräldrarnas kunskaper om skolan blir tydligare. 
I Grundskoletidningen nr. 5:2007 kan man bland annat läsa följande om mål, utvecklings-
samtal och IUP (Individuell UndervisningsPlan):  

Föräldrar måste ha kunskaper om läroplanens och kursplanernas mål för skolan för att kunna 
utöva ett reellt inflytande. Skolverket ser i sina utvärderingar att skolans personal och elever 
blir allt bättre på att tolka och förstå de mål som gäller idag. Risken är då att många föräldrar 
blir distanserade och inte kan delta i den dialog som ett utvecklingssamtal är tänkt att vara. 
(S. 36.) 

Vidare om behovet av information;  

Vi kunde i våra möten med föräldrarna notera att flera hade sin egen skolgång som referens 
för diskussionerna om dagens skola. Det finns samtidigt en insikt hos lärarna att man måste 
skapa möjligheter för föräldrarna att bli mer kompetenta rörande läroplanens mål och syften 
om dialogen skall fungera på ett optimalt sätt. Att bjuda in föräldrarna till samtal räcker inte. 
Det krävs också ordentlig information, annars finns risken att skolan tar över för mycket och 
relationen blir ojämlik. (S. 36.)  

Förutom informationsbehovet kan samarbetet i mångfaldens skola innebära vissa svårig-
heter, eftersom lärare och föräldrar på grund av sina olika bakgrunder har olika syn på 
lärande och uppfostran. De har ofta även olika värderingar i allmänhet, till exempel synen 
på länken mellan hem och skola (Andersson, 2004). Eftersom föräldrarnas syn på skola och 
engagemang har uppenbara effekter på barnens skolresultat bör man genom olika metoder 
försöka påverka föräldrarnas syn på skola och utbildning, för att på detta sätt indirekt 
påverka eleverna. (Flising 1996). I detta avseende är förändrade arbetssätt en av förut-
sättningarna för att utveckla samarbetet i mångfaldens skola, att anordna föräldrautbildning 
är ett annat exempel. I utredningen om skolans inre arbete stod bl.a. följande: 

Med hänsyn till att faktorerna i hemmiljön så starkt slår igenom i elevernas studieresultat 
måste slutsatsen bli, att skolan bör arbeta utåtriktat mot hemmen för att på detta sätt även 
indirekt påverka eleverna. Inte minst har forskningen här kunnat påvisa vikten av attityd-
påverkan. Här kommer även den i andra sammanhang aktualiserade frågan om föräldra-
utbildningen in i bilden ... Det måste vara viktiga uppgifter att dels skapa förutsättningar för 
vidgade, uppsökande insatser från skolans sida, dels undanröja hinder som gör att enskilda 
föräldrar ej kan få del av informationsverksamheten. (Flising 1996, s.81–82).  

Som redan nämnts ingår föräldrasamverkan i skolans uppdrag. Eftersom detta återkommer 
i flera olika styrdokument, alltifrån den nationella läroplanen till skolplaner på kommunal 
nivå och arbetsplan för den enskilda skolenheten, förstår man att samhället uppfattar 
föräldrasamverkan som viktig. Det finns också mycket forskning som visar att föräldrars 
inflytande och medverkan i skolan ger påtagliga effekter på lärandet.  

Föräldrasamverkan är viktig inte bara för att den ingår i lärarnas uppdrag utan även ur 
barnens perspektiv. Samarbetet mellan hem och skola behövs när allt fungerar bra, men 
ännu mer när det uppstår svårigheter i barnens skolgång. (Andersson 2004.) Skolor där 
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eleverna har varierande bakgrund har större behov av ett effektivt samarbete med föräldrar. 
Detta både för att stödja elevernas studieresultat och för att förebygga missförstånd, kultur-
krockar och andra problem, till exempel oönskade beteenden hos elever. I Runfors studie 
om invandrarbarns skolsituation, som jag nämnt tidigare, framkommer hur en skolledare 
insåg betydelsen av att komma i kontakt med föräldrarna för att lösa problem, och ville 
arbeta för att sprida den insikten i lärarkollegiet. Hon tänkte att ”för att komma till rätta 
med disciplinproblem” i klassen borde man ”starta grupper med föräldrar för att jämföra 
och diskutera olika perspektiv på barnuppfostran” (Runfors 2003, s. 109).  

Andersson belyser i sin bok Att lyssna på föräldrarna föräldrarnas upplevelser av 
samarbetet med skolan. Hon har genomfört en studie om detta i vilken hon intervjuat ett 
antal föräldrar. Hon framhåller att föräldrarna är viktiga resurspersoner i skolan, och menar 
att samarbetet är viktigt ur flera perspektiv.  

Barnen trivs bättre och presterar bättre om det finns öppna kanaler mellan hem och skola, 
om föräldrarna känner sig respekterade och delaktiga och får regelbunden information om 
hur deras barn beter sig i skolan. En regelbunden kontakt och öppen dialog mellan hem och 
skola gagnar barnen. Det ger en trygghet till både lärare, föräldrar och barn. Föräldrarna får 
insikt i barnens skolverklighet och lärarna får insyn i barnens hemsituation. Ansvaret fördelas 
på alla parter, relationerna blir tryggare och kontrollen på barnet blir starkare. (Andersson 
2004, s. 29–30.)  

Att samarbetet är viktigt är i allmänhet föräldrar och lärare överens om. Men studier visar 
att föräldrar och lärare har olika förväntningar på samarbetet. Andersson belyser i en studie 
hur lärarna ville ha föräldrarnas stöd i sin lärarroll, medan föräldrarna ville ha information 
och bli delaktiga. Synen och förväntningarna på skolverksamhet kan skilja sig åt mellan 
föräldrar med olika social och kulturell bakgrund såväl som utbildningserfarenheter. 
Lågutbildade föräldrar, i arbetarklass, såg skolan som tydligt separerad från hemmet och 
familjen, de drog en tydlig gräns mellan vad som sker i skolan och vad som sker i hemmet. 
Medelklassföräldrar däremot uppfattade skolan och hemmet som ömsesidiga institutioner 
med gemensamma intressen. De såg skolan som en länk till hemmet och tyckte det var 
naturligt att ha kontakt med skolan och att ställa krav. Vissa lärare uppfattar att det finns 
föräldrar som inte bryr sig om skolarbetet eller visar intresse för samarbete. Anledningen 
till detta kan i själva verket vara att föräldrar med lägre utbildning eller lägre social 
bakgrund inte ser skolan som sammanlänkad med hemmet, utan separerar skolan från 
hemmet. Även andra faktorer kan inverka på samarbetet mellan hem och skola.  

En viktig förutsättning för ett gott samarbete är att både lärare och föräldrar har tid för 
samarbetet och att det finns en plats där de kan mötas, en plats där föräldrarna känner sig 
bekväma och välkomna. Lärarnas inställning till föräldrarnas kompetens är också en viktig 
faktor för samarbetet.  

Andersson visade att ett fördjupat samarbete mellan föräldrar och lärare är en av de 
viktigaste åtgärderna för att stödja barn som har svårigheter i skolan. Ett projektresultat 
visade att ett fungerande samarbete mellan skolan och hemmet var av avgörande betydelse 
för att eleven skulle anpassa sig i klassen och bli skolmotiverad. (Andersson 2004.)  

Samarbetet är också viktigt med tanke på att barn socialiseras i flera system samtidigt. De 
möter olika krav och handlingsmönster och tillägnar sig på så sätt olika värderingar. 
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Genom samarbete mellan pedagoger och föräldrar blir övergångarna mellan de olika 
miljöerna smidigare. (Lundström & Samuelsson, 2006.)  

Sammanfattningsvis vill jag återge ett citat ur Andersson:  

De politiska målen för skolan i dagens samhälle innebär att vi ska sträva efter ’en skola för 
alla’. Detta innebär i praktiken att lärarna måste ha en sådan kunskap att de kan möta det 
individuella hos varje barn. Det innebär också att lärarna bör ha en beredskap att kunna möta 
alla barns föräldrar. (Andersson 2004, s. 13.)  

För att lyckas med föräldrasamverkan är det viktigt att man är medveten om sin lärarroll 
och väljer lämpligt agerande och lämpliga förhållningssätt. Man måste också vara klar över 
vad som är professionaliteten i läraryrket i dag. Pedagogens egen upplevelse i sin yrkesroll 
spelar även den in i hur föräldrasamarbetet sker. ”Pedagogerna kan vara osäkra i sin yrkes-
roll, vilket gör att de inte själva är helt övertygade om att de vill ha föräldrarna med och då 
följaktligen inte låter övertygande när de inbjuder föräldrarna att delta i förskolans 
vardagliga samarbete.” (Lundström och Samuelsson 2006, s. 13.)  

Pedagogernas inställning till föräldrarna inverkar också– uppfattas föräldrarna som ett hot 
utestängs de lätt av pedagogen; om man däremot ser dem som en resurs agerar man efter 
det. ”Den största utmaningen som man står inför som lärare är att arbeta på ett professio-
nellt sätt i samverkan med föräldrar och samtidigt vara människa.” (Lundström och 
Samuelsson 2006, s. 13.)  

Metod och genomförande  
I detta avsnitt presenterar jag de urval jag har gjort för studien – valet av undersöknings-
grupp, arbetsmetod, och redogör för genomförandet, analysmetoden, samt reflekterar kring 
studiens kvalitet. 

Val av metod  
För att få svar på mina ställda frågor har jag gjort en vetenskaplig undersökning. Genom att 
använda sig av vetenskaplig metod blir man en kritisk konsument av information. Även om 
ganska få människor är direkt involverade i forskningsmässig kunskapsproduktion så är vi 
alla ”konsumenter” av sådan information. Man kan därför betrakta tillämpandet av veten-
skaplig metod som en form av personlig utveckling. Förutom logik och strategier som ingår 
i en vetenskaplig metod måste man också ta hänsyn till forskningsetik, och följa de profes-
sionella regler och normer som finns för att verksamheten skall förtjäna andras respekt och 
tillit. (Ruane 2006).  

Studiens syfte är av avgörande betydelse för valet av metod (Ruane 2006). Eftersom syftet 
med min undersökning är att skaffa mig förståelsegrundande data för mina frågeställningar, 
inte att hitta något resultat som går att mäta, så fann jag att kvalitativa intervjuer skulle vara 
en relevant strategi. En intervju är ett ”målinriktat” samtal där en forskare ställer ett antal 
frågor för att få svar. Syftet med intervjuer är också att integrera flera olika personers (både 
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lärare och föräldrar) uppfattningar om samma sak, i det här fallet föräldrasamverkan. 
(Ruane 2006.)  

Förutom kvalitativa intervjuundersökningar finns det också kvantitativa intervjuer. Vilket 
slag man väljer beror på vilket mål man vill uppnå. Förenklat kan man säga att om frågan 
gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så väljer man en kvantitativ studie. Om fråge-
ställningen däremot är att förstå eller att hitta mönster så gör man en kvalitativ studie 
(Trost, 2007.) ”Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de 
resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga.” Vidare är det så att 
”den information som en kvalitativ studie ger ofta har direkt relevans för det kommande 
yrkeslivet.” (Lundström och Samuelsson 2006, s.15.) Med detta som bakgrund tillsammans 
med min nyfikenhet kring vilka upplevelser som finns valde jag att göra en kvalitativ 
studie.  

Som ett alternativ skulle jag ha kunnat välja en enkätundersökning. Då hade jag kunnat öka 
antalet informatörer väsentligt, eftersom jag då endast skulle behöva distribuera kopierade 
frågeformulär till informatörerna i stället för att avsätta tid för intervjuer. En enkät skulle 
sannolikt ha givit ett delvis annorlunda resultat, eftersom informatörerna skulle ha tid att 
fundera på frågorna, och skulle formulera sina svar skriftligt. Frågorna skulle också 
nödvändigtvis bli mer styrande, och ingen möjlighet fanns att på förekommen anledning 
ställa följdfrågor. Troligen skulle jag också få ett visst bortfall, med de tolkningsproblem 
som det innebär. – Som synes har jag inte valt den metoden.  

Urval för intervju 
I min studie har jag valt att undersöka upplevelser av föräldrasamverkan ur både föräldra- 
och lärarperspektiv i två mångkulturella skolor. I undersökningsgruppen har ingått både 
lärare och föräldrar. Jag har intervjuat fyra lärare och fyra föräldrar, med anknytning till två 
olika mångkulturella skolor. Respondenterna har i huvudsak valts bland personer som jag 
haft kontakt med tidigare, antingen vid verksamhetsförlagd utbildning eller genom arbete 
som modersmålslärare. Två av respondenterna kände jag inte tidigare, och ingen av 
respondenterna har samma modersmål som jag. Skolorna är kommunala skolor, och alla de 
intervjuade lärarna har flerårig erfarenhet från mångkulturella skolor. De har undervisat 
både svenska elever och elever med invandrarbakgrund, och har därigenom haft kontakt 
med föräldrar av olika kategorier. Föräldrarna å sin sida har var och en flera barn i olika 
årskurser (åk 1–6), och har därmed upplevt samverkan på något olika sätt. Det var inte 
svårt att finna personer som ville ställa upp för intervjuer. De flesta som tillfrågades ställde 
upp med stort intresse. Det kändes mycket inspirerande inför det fortsatta arbetet. Flera av 
respondenterna har bett att få läsa den färdiga uppsatsen för att få veta vad undersökningen 
når fram till. Själv är jag förstås medveten om att detta är en liten undersökning, utförd 
under begränsad tid med en mycket begränsad population (två skolor, åtta respondenter). 
Det är därför inte rimligt att dra några generella slutsatser av resultatet: i bästa fall kan 
några enskilda aspekter få en belysning.  

Lärarna jag intervjuade var samtliga kvinnor av svensk bakgrund. Föräldrarna, däremot, 
representerade varierande bakgrunder. Även här var samtliga kvinnor. Av de fyra hade två 
svensk och två utomeuropeisk bakgrund. Urvalet av intervjupersoner har varit strategiskt 
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vilket är mest lämpligt att använda vid kvalitativa studier (Trost 2007). Jag ville vara 
förvissad om att få variation i svaren från respondenterna. Men urvalet är givetvis inte 
representativt eller slumpmässigt obundet i statistisk mening.  

Att jag inte intervjuat fler personer förklaras av den begränsade tid som finns för under-
sökningens genomförande och rapportens färdigställande. Jag är medveten om att jag 
skulle kunna få ett annat svarsresultat ifall jag haft även manliga respondenter bland de 
intervjuade. Eftersom de flesta lärare är av kvinnligt kön, och de mejladresser som jag hade 
kommit åt tillhörde mammor, och att de som svarade då jag ringde var mammor, så blev 
det automatiskt så att respondenterna blev just kvinnor. Dessutom var det bråttom för att 
hinna med och genomföra alla de (åtta) planerade intervjuerna inom den tillgängliga 
tidsramen. Men de olika bakgrunder som dock finns bland respondenterna har trots allt 
berikat mig med kunskaper om de förhållanden jag ville undersöka. Jag kunde finna 
nyanser, skillnader och likheter i materialet, vilket tillät mig göra vissa tolkningar.  

Genomförande  
Första steget i mitt genomförande av projektet var att jag redan under de sista dagarna av 
min VFU-period talade med några av lärarna om min planerade undersökning och frågade 
om de kunde tänka sig att ställa upp. Därefter började jag formulera de frågor som skulle 
hjälpa mig att få svar på mina frågeställningar. Frågorna är som följer:  

• I vilka former sker samverkan mellan lärare och föräldrar?  

• Kan föräldrasamverkan se olika ut beroende på om föräldern är av svensk eller 
annan bakgrund? I så fall, på vilket sätt?  

• Hur upplever föräldrarna i de undersökta skolorna att de har inflytande över 
skolverksamheten?  

• Vad kan man göra för att utveckla föräldrasamverkan i dessa mångkulturella 
skolor?  

Så småningom kom jag överens med de utvalda lärarna om tid och plats för intervjuerna. 
Under tiden hade jag även tagit kontakt med flera föräldrar. Bland dessa kom jag sedan 
överens med fyra om att genomföra intervjuerna. För att uppfylla kravet på god 
forskningsetik och följa de professionella regler och normer som finns (Ruane 2006) 
informerade jag samtliga respondenter om undersökningens syfte, och om att materialet 
skulle inte användas i något annat syfte (etiskt skyldighet), samt försäkrade att de skulle få 
uttala sig konfidentiellt (anonymitet), att ingenting de sade skulle kunna kopplas till dem 
personligen (Ruane 2006). Av detta skäl har samtliga respondenter givits fingerade namn i 
denna uppsats. Deltagandet var också frivilligt (efter samtycke), och respondenterna hade 
möjlighet att avbryta medverkandet när som helst utan negativa konsekvenser för deras 
person, därmed stod valfrihet och självbestämmande i centrum (Ruane 2006). 

Som stöd för det målinriktade samtalet använde jag en intervjuguide, en minneslista med 
alla frågor jag ville ha svar på. Stort utrymme har lämnats åt respondenterna att utforma 
sina svar. (Ruane 2006). Frågorna har varit till stöd för mitt minne och har utgått från mina 
frågeställningar. Den ordning i vilken frågorna ställts har bestämts av vilken riktning 
samtalet tagit. Frågorna är öppna till sin karaktär, så att respondenten själv får formulera 



 19

svaren. Genom följdfrågor finns en möjlighet att få svaren mer utvecklade. De första två 
intervjuerna genomförde jag på ”traditionellt” sätt, d.v.s. jag antecknade med penna och 
papper. På uppmaning av min handledare övergick jag därefter till att spela in intervjuerna 
med en MP3-spelare jag lånade på LHS. Det underlättade mitt arbete avsevärt, genom att 
jag då kunde koncentrera mig på samtalet i stället för att anteckna. Jag kunde också lyssna 
flera gånger på samtalet och därmed med större säkerhet uppfatta vad som sagts. Alla 
intervjuer utfördes i skolan utom en, vilken gjordes hemma hos en förälder. De flesta 
intervjuerna tog ungefär 30 minuter, två tog längre tid. Jag har inte transkriberat 
intervjuerna, eftersom huvudsaken inte varit exakta ordval utan det övergripande 
innehållet.  

Syftet med intervjuerna var att ”samtala” med respondenterna och få ta del av deras 
upplevelser och erfarenheter kring samverkan. Därmed fick jag en samling förståelse-
grundande data vilka jag kunde tolka och jämföra. Förståelsegrundande data ”syftar till att 
öka förståelsen för någonting som vi redan tidigare visserligen visste en del om, men som 
vi inte ansåg oss förstå tillräckligt väl. När en förståelsegrundande undersökning är 
genomförd har förståelsen ökat och nya aspekter av det aktuella fenomenet har blivit 
synliga.” (Thomsson 2002, s. 30.)  

Resultat  
I detta avsnitt skall jag redovisa vad som kom fram i intervjuerna och koppla detta till mina 
frågeställningar. Jag kommenterar även annat som kom upp inom ramen för studiens syfte. 
Citaten är hämtade från de intervjuer jag gjort.  

I vilka former sker samverkan  
mellan lärare och föräldrar? 
Uppfattningen om hur föräldrasamverkan ser ut var i stort sett likadan hos lärare och 
föräldrar. Den vanligaste kontaktformen är veckobrev, därefter utvecklingssamtal och 
föräldramöten två gånger per läsår. Dessutom nämndes telefon, e-post eller annan kontakt 
vid behov. En lärare uttryckte om telefonkontakt att hon inte bara tillgriper den vid problem 
eller bekymmer utan även om det gäller något positivt. Detta gör hon medvetet för att 
avdramatisera en möjlig skräckkänsla ”när läraren ringer”.  

På så sätt håller man nyfikenheten levande hos föräldrarna om att få veta varför läraren 
ringer just idag (Lena).  

Föräldrakontakt kan också hållas genom barnens planeringsbok. En lärare berättar:  

Varje vecka har barnen en planeringsbok där de skriver löpande text som föräldrarna får läsa 
och kommentera eller skriva på att de läst (Stina).  

Det kan också anordnas ”drop-in-kaffe” ett par gånger om terminen då det också kommer 
många föräldrar. En lärare nämnde halloween-fest som anordnas av föräldrarna. Inskol-
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ningssamtal förekommer vid början av läsåret. I vissa fall skriver rektor brev till 
föräldrarna.  

En av föräldrarna nämner former av föräldrasamverkan med några ord:  

… Ja, månadsbrev, e-mailkontakt, träffar – vid föräldramöten utvecklingssamtal men ej 
telefonkontakt. Vid behov ringer alltid jag själv, inte läraren (Shahida).  

En annan förälder säger:  

Veckobrev är den väg som informationsflödet kommer in (Camilla).  

Kan föräldrasamverkan se olika ut beroende på om 
föräldern är av svensk eller annan bakgrund? 
I föräldrarnas intervjusvar framkom att relationen med skolan mycket beror på läraren som 
person. Om läraren är kreativ och visar sitt intresse för föräldrarna fungerar samarbetet 
mycket bra, menar alla föräldrarna. Om läraren inte är en öppen person så blir det inget bra 
samarbete. En förälder kommenterar en lärares förhållningssätt mot henne så:  

Läraren var ej smidig i sitt samarbete med föräldrarna. Det kändes som en mur mellan. Man 
fick inte riktiga svar på sina frågor. (Shirin).  

Shirin menade att trots att hon visade intresse för sitt barns skolgång, ville veta, försökte 
komma i kontakt med läraren för att fråga om olika saker, så lyckades hon inte. Läraren 
visade totalt ointresse för hennes inblandning i skolarbetet och avvisade i stort sett hennes 
intresse för skolans verksamhet. Hon trodde dock inte att samarbetet skiljer sig åt beroende 
på föräldrarnas bakgrund.  

En annan förälder betonade även hon betydelsen av lärarens personlighet för samarbetet. 
Hon menade att en lärare som har en öppen personlighet tar aktivt kontakt med föräldrarna 
på olika sätt. Liksom den tidigare föräldern tycker hon också att bakgrund inte är en huvud-
orsak till hur samverkan fungerar. Det är egenskaper hos läraren som är grunden. Däremot 
menar hon att elevens prestation i skolan kan vara en faktor. Om en elev presterar bra i 
skolan blir läraren glad och uppmärksammar eleven på ett annat sätt än den elev som 
presterar sämre. Läraren vill då gärna berätta för föräldrarna om elevens goda resultat och 
framgångar i skolan. Detta banar vägen för bättre kontakt mellan lärare och föräldrar. Hon 
säger: 

Vissa lärare är öppet och aktivt för att kontakta föräldrarna. ... Det kan också bero på 
elevernas prestation. (Shahida)  

Samma förälder säger att intresset för samverkan hos föräldrarna kan skilja sig åt beroende 
på kulturell bakgrund. Föräldrar med en viss kulturell bakgrund kan tycka att skolsamar-
betet inte är så viktigt, eller inte intressant. Skolans och hemmets traditioner är inte samma, 
de skiljer sig. Hon uttrycker det så här:  

Jag tror att det finns skillnad beroende på kultur, t.ex. då man firar olika traditioner i skolan. 
Föräldrarna kanske inte är intresserade av sådana, eller tycker inte det är viktigt med 
föräldraråd eller föräldramöte … (Shahida)  
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En annan förälder, som har flera barn i olika åldrar, säger så här på frågan om föräldra-
samverkan skulle skilja sig åt beroende på bakgrund:  

Äldsta barnet gick i ganska homogen grupp. Det var i princip enbart svenska föräldrar. Och 
de föräldramötena, jämfört med dagens föräldramöten eller föräldrasamverkan, ja, jag tycker 
nästan inte det är någon skillnad. Diskussionsämnena har eventuellt förändrats. Och det som 
jag upplever kommer mer på tapeten är föräldrarnas åsikter idag, alltså i den här gruppen där 
man har flera olika bakgrunder. Föräldrarna ställer mera frågor kring läxorna. Hur mycket 
läxor eller hur lite läxor det är. I den homogena gruppen flöt det ganska automatiskt. ...jag tror 
inte att det har så mycket att göra med att det är föräldrar med annan bakgrund än att det 
skulle vara en homogen svensk föräldragrupp. Jag tror inte så mycket, jag tror det mera är 
tidens anda.  (Katarina)  

En annan förälder säger om denna fråga:  

… det tror jag nog inte spelar nån roll vilken bakgrund man har för alla i grund och botten har 
ju en god vilja. Jag märker ju att i och med att jag varit med i det här föräldrarådsrepresentant 
så ser jag ju av alla nationaliteter att det är de som verkligen försöker och få till det, så är det 
ju inte – jag kan inte säga att vissa kulturer så gör man inte så här, det är helt beroende på 
vad det är för människor. ... Det ligger väldigt stort ansvar på läraren att lära känna vissa 
föräldrar, och har man ett förtroende till en viss förälder så … (Camilla)  

Liksom föräldrarna tyckte även lärarna att det inte var någon större skillnad på samverkan 
med annan bakgrund än svensk. Detta förutom i ett avseende: vid föräldramöten var det 
många utländska föräldrar som inte kom, enligt en lärare.  

Vid föräldramöten – 50 procent av de utländska föräldrarna kommer ej, trots många försök. 
Information går via brev, telefon, vi säger till barnen, sätter upp lappar, fritids påminner. 
Arbetslaget har pratat om det (Stina).  

Däremot framkom det att till utvecklingssamtalen kommer alla kategorier föräldrar och 
visar sitt intresse. Föräldrakontakten kan se olika ut beroende på hur föräldern är som 
person, inte på grund av kulturell skillnad.  

Vissa föräldrar är mycket nyfikna – nej, jag märker ingen skillnad! Om jag öppnar upp och 
bjuder … kommer många till föräldramötena (Anna).  

Däremot har en del föräldrar svårt med språket. En lärare uttrycker om detta:  

Skillnaden kan vara på grund av språket, eller om man har närmare anknytning till svenskan. 
I övrigt fungerar det bra. (Helena)  

Ofta är det barnen som tolkar åt sina föräldrar, och då blir det svårt med kommunikationen. 
Flera lärare nämnde att engagerade föräldrar som har lättare med språket ofta ringer, medan 
de som har svårare med språket i stället tar fysisk kontakt, d.v.s. kommer till skolan. Så här 
säger lärare om varför samverkan kan se olika ut med olika föräldrar:  

En del har inte tid för sina barn, de kanske inte bryr sig så mycket (Stina).  

Det kan bero på att familjen har många barn, föräldrarna kanske arbetar mycket. Eller de är 
skilda … Det kan vara gamla mönster att de är vana vid att barnen klarar sig själva (Anna).  
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Hur upplever föräldrarna att de har inflytande över 
skolverksamheten? 
I denna fråga framkom olika åsikter mellan lärare och föräldrar. En förälder säger så här:  

I undervisningen kan jag inte lägga mig i, det vill jag inte heller. Men annars får jag gehör för 
mina åsikter. Man klankar inte på någon. (Camilla)  

En annan förälder säger:  

När det gäller undervisning så knappast. Under alla dessa år, skulle lärarna ha bjudit oss 
föräldrar till att uttrycka våra åsikter om undervisning? Nähä, där har vi ingenting att säga till 
om. Hon har informerat oss om vad som kommer att ske, och det gör man vid föräldramötet i 
början av höstterminen. (Katarina)  

Shahida kände sig osäker om inflytandet i undervisningen, hon undrade hur det skulle gå 
till. Men hon återgav ett exempel från en bekant för att förklara att vissa saker kanske man 
kan begära av läraren:  

… då har mamman kontaktat läraren och sagt att ge barnet extra uppgifter för att gå vidare, 
det fungerade bra. (Shahida)  

En förälder var missnöjd med sitt barns lärare men kände sig maktlös, sedan hon trots 
upprepade påpekanden till läraren inte lyckats få någon förändring. Hon önskade bättre 
kontroll från skolledningen hur enskilda lärare arbetar. – Man kan fråga sig vilken 
möjlighet rektorn eller skolledningen har att hålla koll på den enskilde lärarens arbete. 
Vissa aktiva och resursstarka föräldrar kan helt säkert gå till skolledningen om de känner 
att det behövs, men många andra gör det inte, och invandrade föräldrar säkert mer sällan än 
svenska.  

Lärarna däremot anser att föräldrarna har möjlighet till inflytande i skolverksamheten. 
Detta eftersom man informerar föräldrarna vid olika möten att de är välkomna att närvara i 
skolan under lektionstid, och att de får uttrycka sina åsikter både då, i klassrummet, och vid 
olika möten. Men det är upp till föräldrarna själva att ta möjligheten tillvara. En lärare 
menade också att det är en samhällsfråga att ge föräldrarna en reell möjlighet att utnyttja 
erbjudandet, t.ex. till den rätt till ledighet från arbetet som man numera tagit bort.  

Vad kan göras för att utveckla föräldrasamverkan  
i en mångkulturell skola? 
Under denna fråga hade lärarna många idéer. Föräldrarna, däremot, gav intryck av okun-
skap eller osäkerhet, speciellt de med utländsk bakgrund. De svenska föräldrarna hade 
vissa förslag. En förälder uttryckte det så här:  

Jag tycker det fungerat väldigt bra genom åren, och det är för att jag har haft bra kontakt. 
Men det som jag tror att man kan förbättra det är att man … jag har alltid tyckt att man har 
varit lite konflikträdd, man har kanske inte tagit saker på allvar. Så … tycker jag att man ska 
engagera sig så att man får med föräldrarna. Skolan har ett ansvar att lösa mobbing, 
konflikter, meningsskiljaktigheter om det är på grund av bakgrund, kultur, om det är såna 
saker som sker … Men du kommer ingenstans om du inte har föräldrarna med, och det 
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måste man ha. – – – Man ska engagera några få föräldrar så får de hjälpa till i skolan att 
övertala, för det är ändå vi som är nätverket. (Camilla)  

En annan förälder sade:  

Jag tror skolan gör ju ganska mycket. Jag vet inte hur mycket ska läraren och rektorn, 
skolledningen göra för att locka oss föräldrar, det är ju så mycket annat som lockar oss. Men 
jag tror det är läxor … det är det man ska satsa på, göra alla föräldrar medvetna om att det är 
oerhört viktigt att ni är med när barnen gör läxor. Och har man ett sånt här invandrartätt 
område då är det nog matematik man ska satsa på mer, inte lika mycket läsfärdigheter. 
(Katarina)  

Även om föräldrarna allmänt visade stort intresse för att utveckla samverkan så visste man 
inte exakt hur detta kunde göras. En förälder påpekade att man har inte bara rollen som 
förälder, utan alla har även en rad andra roller att spela, ansvar att sköta. Även om skolan 
skulle satsa mer på samverkan så är det inte säkert att alla föräldrar skulle ha möjlighet att 
delta i den.  

Från lärarna kommer olika förslag, från mer tid till utvecklingssamtal och tid till tätare 
samtal till olika föräldraaktiviteter såsom knytkalas, föräldramiddag. Men en lärare 
uttrycker också begränsade möjligheter till utveckling med hänvisning till tidsbrist och 
energibrist, eftersom man har krävande uppdrag kring eleverna. Hon säger bland annat:  

Man är medveten om vikten av föräldrarnas insats, men det är ingenting man diskuterar eller 
hinner med att satsa på, utan man bryr sig om ifall eleven är här och arbetar, saknar energi 
för att satsa på föräldrar. (Helena)  

Däremot menade hon att genom att rikta tydliga erbjudanden om deltagande till föräldrarna 
kan man få fler föräldrar att bli aktiva. Det räcker inte att uppmana dem allmänt. Om man 
till exempel vill att några föräldrar ska följa med till en aktivitet så ska man säga att man 
vill ha minst si och så många föräldrar som kommer med, det räcker inte att säga att det är 
bra om några föräldrar kan följa med. En annan lärare sade följande:  

Jag skulle gärna önska att få mera tid, ha ytterligare samtal per termin. Och 30 minuter 
räcker inte, det går ända upp till 40–45 minuter per samtal eftersom det är viktigt med ett bra 
samtal. Det vore också bra med fler informationsmöten, rektorsbrev till föräldrar med 
information varje månad. Rektorn kunde koppla läroplanen till verksamheten och informera 
föräldrarna: så här arbetar vi … Det saknar jag från ledningen. (Stina)  

Ytterligare en lärare säger:  

Man får lära känna föräldrarna, får ta det goda som finns hos engagerade föräldrar. Låta 
föräldrarna ta mer ansvar vid olika aktiviteter. Att man lyssnar på föräldrarna och tillkallar 
extra möte vid behov. Man ska också se till att föräldrarådet fungerar och att det finns 
representanter från varje klass. Annars är skolan en trög organisation och många människor 
är inblandade. – – – Ja, man kan arrangera föräldramiddag till exempel då och då och även 
andra liknande aktiviteter som bidrar till gemenskapen. Man kan också bjuda hit föräldrar för 
att berätta om sina erfarenheter, speciellt i såna mångkulturella skolor.  (Anna)  
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Analys och diskussion  
I detta avsnitt skall jag diskutera både metod och resultat. Jag inleder med att diskutera mitt 
val av metod, och vilka konsekvenser det kan ha haft för undersökningens resultat. Därefter 
diskuterar jag mina resultat och ser hur det kan relateras till tidigare forskning och litteratur 
inom området. Avslutningsvis försöker jag sammanfatta hela den genomförda studien, 
reflekterar över vilka kunskaper och erfarenheter studien givit mig, och ger förslag till 
vidare studier.  

På ett sätt började jag analysen så snart jag bestämt mig för vad undersökningen skulle 
handla om. Jag började fundera över mina frågeställningar, om frågorna var forsknings-
bara, och om de skulle ge ny kunskap i området. Därefter började jag fundera över lämplig 
metod, för att sedan så småningom sätta igång min undersökning. Därnäst genomförde jag 
de intervjuer jag bestämt att jag ville ha. Sedan jag flera gånger läst mina handskrivna 
anteckningar och lyssnat på inspelningarna övergick jag till att försöka tolka, förstå och 
reflektera över vad respondenterna sagt. Bland annat kunde jag märka hur frågor som jag, 
utifrån mina förberedda analytiska frågeställningar, ställde till respondenterna ibland 
förändrades och expanderades. Så småningom tog analysfasen fart. Jag började ”tolka det 
som kommit fram i intervjuerna på ett sätt som leder befintlig kunskap vidare” (Thomsson 
2002, s. 145). 

Undersökningsmetod  
Jag började med att formulera frågor som jag trodde var möjliga att få intressanta svar på. 
Jag var medveten om att för att undersökningen skulle vara meningsfull så måste där finnas 
en kreativ frågeställning och en verklig undran bakom den. Därnäst funderade jag på om 
bästa sättet att få svaren skulle vara genom en tolkande intervjuundersökning eller på annat 
sätt. Eftersom mitt syfte var att kartlägga lärares och föräldrars uppfattningar om föräldra-
samverkan mellan hem och skola i ett mångfaldsperspektiv så fann jag att en tolkande 
intervjuundersökning skulle vara helt adekvat, så valde jag den. (Thomsson 2002.)  

Alternativt kunde jag valt att göra en enkätundersökning. Då skulle jag dock riskera ett 
stort bortfall, bland annat för att många respondenter skulle finna det arbetsamt att fylla i 
formulär. Genom frågornas formulering kan man styra svaren på oönskat sätt, och svaren 
skulle inte bli lika uttömmande och förklarande som vid ett samtal. Vid ett samtal har man, 
till skillnad mot vid en enkät, också möjligheten att fördjupa svaren genom att ställa 
följdfrågor.  

Som jag tidigare nämnt så kände jag de flesta av mina respondenter sedan tidigare. Detta 
har jag upplevt som positivt och tror det bidragit till att de flesta kände ett förtroende för 
mig. Under mina samtal upplevde jag att samtliga respondenter hade stort intresse för 
området föräldrasamverkan.  

Detta är första gången jag har gjort en intervjuundersökning. Därför trodde jag det skulle 
fungera bra att anteckna för hand, och det gjorde jag under mina två första intervjuer. Det 
fungerade bra, tyckte jag, och resultatet var gott. Respondenterna var avslappnade och 
berättade spontant och öppet om sina erfarenheter. Hela tiden antecknade jag fylligt. Först 
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därefter kom jag på att på detta sätt kunde jag inte återlyssna på intervjuerna, jag var helt 
beroende av de noteringar jag gjort. Denna brist kunde elimineras genom att spela in 
intervjuerna.  

På min handledares uppmaning gick jag därför från min tredje intervju över till att spela in 
dem. Jag fick låna en MP3-spelare på LHS. Nu slapp jag tänka på att anteckna och kunde 
helt koncentrera mig på att lyssna. Dessutom hade jag fördelen att vid min bearbetning 
lyssna på intervjuerna hur många gånger som helst. En gång drabbades jag av ett tekniskt 
fel: utan att jag märkte det hade inspelningsapparaten hakat upp sig, och jag var tvungen att 
i efterhand anteckna allt jag kunde erinrar mig.  

Trots att respondenterna förklarat att de inte hade något emot inspelningen så tror jag att 
det kan ha påverkat deras svar åtminstone till någon del. Jag märkte hur en respondent höll 
på att kommentera något men snabbt blev försiktig och sade att hon inte ville ”klanka på 
någon”. Detta uttryck, och en del annat, gav mig känslan att respondenterna fritt berättade 
allt som var positivt men blev mer försiktiga då de kom in på något negativt. En sådan 
påverkan noteras även av Thomsson (2002).  Jag hade också lite svårt att avhålla mig från 
att ge medhåll, att nicka åt vad respondenterna sade. Thomsson (2002) påpekar att man inte 
bör använda medhåll som en manipulativ teknik, utan bara att uttrycka verkligt intresse, 
såsom att säga ”Jag förstår” eller ”Det har du all rätt att tänka” (Thomsson 2002, s. 98). I 
det stora hela tror jag dock att mitt förhållningssätt har bidragit till en hög reliabilitet (Trost 
2007).  

Inför min databearbetning och analys valde jag att inte transkribera hela intervjuerna, utan 
att upprepade gånger lyssna till inspelningarna, respektive noggrant läsa mina 
anteckningar. Syftet var att få ett grepp om respondenternas upplevelser, inte att återge 
deras uttalanden ord för ord.  

Analysmetod  
Jag delade upp mitt arbete så att jag först gjorde en lodrät analys, d.v.s. rakt igenom varje 
enskild intervju. Därefter övergick jag till en vågrät analys, d.v.s. varje fråga för sig. För 
varje fråga och svar sökte jag finna ett enda ord som återgav kärnan i vad det svaret stod 
för. Så småningom kom jag, med detta arbetssätt, fram till en tolkning av mitt intervju-
material som jag fann intressant och trovärdig. Det är den jag nedan kommer att presentera 
i en diskuterande text, där jag försöker koppla mina funna resultat till mina inledande 
teoretiska resonemang. Citat och kommentarer presenteras återigen under varje enskild 
fråga, så att läsaren får en möjlighet att följa mina tolkningar. (Thomsson 2002.)  

I vilka former sker samverkan mellan lärare och 
föräldrar?  
Enligt riktlinjerna i Lpo 94 skall läraren fortlöpande samverka med och informera föräld-
rarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. I min undersökning 
framkom att alla lärare och föräldrar har någon form av samverkan för att utbyta informa-
tion, men hur ofta och i vilka former kan variera beroende på vilken årskurs det gäller och 
vilken lärare som är ansvarig. Bortsett från utvecklingssamtal och föräldramöten är det 



 26

vanligaste veckobrev. De innehåller information om veckan som varit och det viktigaste för 
den kommande veckan. Informationen är dock allmän, för hela klassen, och ger ingenting 
om den enskilde eleven. För sådan information framkom att många klasser har en 
planeringsbok, ibland kallad loggbok, där de själva skriver om sina egna aktiviteter, och 
vilka föräldrarna kan läsa och därigenom ta del av. Vid oönskat beteende hos eleven 
förekommer telefonkontakt. En lärare framhöll att hon har telefonkontakt med föräldrarna 
även när hon har något positivt att förmedla.  

Resultatet visar, så som även Andersson (2004) menar, att föräldrar – även de med utländsk 
bakgrund – uppskattar en lärare som är öppen och aktivt tar kontakt med föräldrarna. 
Föräldrar vill att läraren tar dem på allvar och ser dem som vuxna människor, inte enbart 
som mamma och pappa till ett visst barn. Inte minst de utländska föräldrarna vill bli 
bekräftade, vill känna att de duger som föräldrar, att inte enbart sammankopplas med att 
deras barn har problem utan även få veta att de gör något bra för sina barn.  

Det som flera föräldrar framförde var att de önskar mer information om just det egna barnet 
och dess situation. Ett utvecklingssamtal per termin är för lite, och tiden innan det sker 
alltför lång. Mycket kan ju hända under en halv termin. Och läroplanen föreskriver ju också 
att läraren skall informera föräldrarna fortlöpande. Framför allt vill de förstås få veta om 
det inte går bra för barnet, och vad de i så fall kan göra för att hjälpa upp situationen. Men 
även information om att det går bra för barnet uppskattas givetvis.  

Liksom bland föräldrarna finns det även variation bland lärare med avseende på bland 
annat personlighetsdrag. En av de utländska föräldrarna berättar att hon sällan fick kontakt 
med den lärare som ansvarar för hennes barn, trots att hon själv är aktiv och gärna vill bli 
informerad. Enligt henne avvisar läraren hennes försök till samverkan. Där kan man 
konstatera att den läraren i så fall brister i att följa läroplanens riktlinjer, och kanske inte 
inser vilken betydelse föräldrasamverkan har.  

För övrigt anser båda grupperna att den viktigaste informationen kommer väl fram genom 
veckobrev och strukturerade möten. Dessa var också, enligt både lärare och föräldrar, de 
vanligaste formerna för föräldrakontakt och -samverkan.  

Kan föräldrasamverkan se olika ut beroende på om 
föräldern är av svensk eller annan bakgrund?  
Min studie tycks visa, både ur föräldrarnas och lärarnas perspektiv, att föräldrarnas 
bakgrund inte nämnvärt inverkar på skolans föräldrasamverkan. Det är snarare, som även 
tidigare forskning (Andersson 2004, Flising 1996) visat, andra bakgrundsfaktorer såsom 
sociala, ekonomiska och kulturella som har betydelse. Språksvårigheter hos vissa föräldrar 
kan givetvis hämma kommunikationen. Men ytterst anser både lärare och föräldrar att det 
är de personliga egenskaperna som är avgörande.  

Flising (1996) visar att det faktum att föräldrar har olika värderingar och lever under olika 
sociala, ekonomiska och materiella villkor påverkar deras handlingar i vardagen. Detta 
framgår även i min studie. Flising påpekar dock att personer från olika kulturer har skilda 
mönster för sitt tänkande och handlande. Även detta framgår av min studie, då några 
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respondenter som förklaring till skillnader i samverkan framhöll att vissa föräldrar kan 
finna föräldrasamverkan ointressant eller främmande just på grund av sin bakgrundskultur.  

Samspelet mellan individen och dennas miljö är mycket viktigt för individens utveckling, 
påpekar Bronfenbrenner. Samspelet med miljön sker genom de aktiviteter, roller och 
sociala relationer som barnet möter respektive deltar i. Liksom hemmiljön så utövar också 
skolmiljön en väsentlig påverkan på barnet. Därför är samspelet mellan hemmet och skolan 
så viktigt. Bronfenbrenner ser miljön ur ett systemperspektiv, och menar att varje individ är 
del av flera mikrosystem samtidigt. Mikrosystemen interagerar med varandra och med 
individen. Ur detta perspektiv kan man se i min undersökning att föräldrarna påverkas av 
samhället (skolan) genom information eller brist på det, engagemang eller brist på det. På 
grund av detta reagerar föräldrar på olika sätt vilket leder till vars och ens personliga 
ställningstagande eller agerande gentemot skolan. Skolan i sin tur reagerar på föräldrarnas 
intresse, engagemang, agerande o.s.v.  

Språkkunskaper hos utländska föräldrar spelar en stor roll för kontakterna, dock inte en 
avgörande roll för de aktiva föräldrarna. Föräldrar med god förmåga på svenska använder 
gärna telefonen, de med svagare språkbehärskning kommer hellre på besök i skolan. 
Sådana försök till personlig kontakt kan dock ställa till problem, menade en lärare, och 
berättade att vissa föräldrar kunnat dyka upp mitt under lektionstid och därmed förorsaka 
avbrott i den pågående verksamheten. Hon sade dock att hon trots detta försöker bemöta 
besökaren på ett trevligt sätt och lyssna på hennes ärende. Även om det är negativt att 
lektionen störs så är detta trots allt ett tecken på att föräldern har ett äkta intresse för 
skolarbetet, och när förälder och lärare lärt känna varandra kan läraren berätta hur man gör 
för att inte orsaka störning. Företeelsen är väl ett tecken på att många utländska föräldrar, 
helt naturligt, saknar kunskap om svenska skolförhållanden och därmed kontaktformer. 
Även Bouakaz (2006) visar att många invandrade föräldrar hade dålig kunskap om svenskt 
skolsystem.  

Föräldrasamverkan kan se olika ut beroende på föräldrars kunskaper och erfarenheter, 
deras syn på kunskap och på barn, barnuppfostran och barnets utveckling. Dessa skillnader 
finns oavsett om föräldern har svensk eller utländsk bakgrund. Detta leder till en mång-
skiftande bild av föräldrars förväntningar, krav och inställning till skolan, visar Flising. 
Detsamma framhålls i min studie av både föräldrar och lärare. En förälder framförde att vid 
dagens föräldramöten, där föräldrarna uppvisar mer skiftande bakgrund än tidigare, tar man 
oftare upp frågor om läxläsning. Det skedde inte tidigare, menar hon, och tror att 
föräldrarna tidigare litade mer på lärarens omdöme i läxfrågor än man gör i dag.  

Hur upplever föräldrarna att de har inflytande över 
skolverksamheten?  
I denna fråga visar min undersökning på en skillnad mellan lärarnas och föräldrarnas 
uppfattning. Enligt riktlinjerna i Lpo 94 skall skolpersonalen utveckla skolans verksamhet 
och innehåll i samarbete med elevernas vårdnadshavare. Detta syntes inte i undersök-
ningens resultat. Ingen av de intervjuade föräldrarna ansåg att de hade haft något inflytande 
i undervisningen eller dess innehåll. Där har de verksamma lärarna all auktoritet. Som jag 
förstår det så saknar flera av föräldrarna, särskilt de utländska, tillräcklig kunskap om vad 
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läroplanen säger om deras rätt till medinflytande. De föräldrar som var medvetna om sina 
rättigheter såg ändå ingen direkt möjlighet att utnyttja dem. Däremot framkom att man 
kunde få gehör för andra synpunkter, till exempel om barnens säkerhet på raster eller 
beträffande hemläxor.  

Lärarna å sin sida framhöll att det finns många möjligheter för föräldrarna att ha inflytande 
över undervisningen, till exempel genom att ge sin åsikt till känna vid föräldramöten. Det 
ankommer dock på föräldrarna själva att ta dessa tillfällen till vara. Här kan man fråga sig 
om dessa lärare tolkar läroplanens riktlinjer på rätt sätt, eftersom där framhålls att 
skolpersonalen har ett ansvar för denna samverkan, tillsammans med föräldrarna.  

Ödman (2006) påvisar att samhället förändras. Flising (1996) framhåller att synen på 
föräldrar förändrats över tiden, så att i dag föräldrarna ofta ses som en resurs i skolan. Detta 
framgår också i min undersökning. Men frågan återstår: hur mycket tar skolan idag denna 
”resurs” tillvara? Eller ens, hur mycket utrymme finns det för att ta den tillvara? I min 
undersökning framhåller alla lärarna att föräldrarna är en viktig grupp, och att de spelar en 
avgörande roll för sina barns lärande och utveckling. Detta överensstämmer ju med till 
exempel Deweys princip att individens utveckling grundas i dennes samspel med sin 
omvärld. Och i barnets omvärld ingår såväl hem och skola som ännu mer. Trots lärarnas 
insikt i betydelsen av samverkan med föräldrarna så visar undersökningsresultatet att det 
var svårt för lärarna att fullt ut förverkliga den. Förklaringen tycks vara dels att i mång-
faldens skola olika föräldrar har olika grad av intresse, dels att lärarna saknar tillräckliga 
resurser för detta i form av tid och energi.  

I skolan känns det självklart att skolans personal utformar undervisningen och dess 
innehåll. Min studie visar att föräldrarna känner sig i stort sett maktlösa att påverka detta. 
Detta bekräftar Foucaults teori om maktutövning. Han menar att för att undervisningen 
skall fungera så inför skolan vissa regler och viss disciplin, vilka är metoder för makt-
utövning mot eleverna. Men naturligtvis påverkar dessa maktutövningsmetoder även 
föräldrarna.  

Resultatet visar att behovet är stort av ytterligare information om föräldrars rätt att vara 
med och påverka sina barns skolsituation. Det är samma budskap som återfinns i 
Grundskoletidningen 2007:5, som framhåller att kunskaper om läroplanens och kurs-
planernas mål för skolan är avgörande för föräldrars möjlighet att utöva ett reellt inflytande 
i skolarbetet.  

Även Laid Bouakaz (red. Bunar, 2006) framhöll efter en studie att föräldrar med invandrar-
bakgrund saknade kunskap om det svenska utbildningssystemet. Detta ledde till en del 
problem, bland annat en tendens att misstro skolan i stort. Detta bekräftas återigen i min 
studie. Invandrade föräldrars okunskap i kombination med bristfällig språkförmåga gör att 
de ofta blir passiva, eftersom de upplever att de har svårt att uttrycka sina åsikter så att de 
uppfattas rätt. Ofta har de även svårt att få svenska föräldrar med sig om sina synpunkter. 
Allt detta gör att invandrade föräldrar många gånger saknar motivation eller intresse att 
delta i föräldramöten eller föräldrarådsgrupper.  
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Vad kan göras för att utveckla föräldrasamverkan i 
en mångkulturell skola?  
Som redan nämnt så saknar de föräldrar som saknar tillräcklig kunskap om den svenska 
skolan och även har svårigheter med svenska språket motivation att delta i skolarbetet. 
Därmed går man helt visst förlustig de tankar och idéer som dessa personer annars kunde 
ha bidragit med för att utveckla föräldrasamverkan. De invandrade föräldrarna i min 
undersökning hade i stort sett inga förslag att komma med. Inte heller de svenska 
föräldrarna hade särskilt många idéer. En förälder tyckte att det kunde vara en bra idé att 
engagera invandrarföräldrar för läxhjälp i synnerhet i ämnen som matematik, eftersom de 
ofta hade bättre kunskap i det än i svenska språket. På så sätt skulle de känna glädje över att 
kunna bidra till sina barns studier. Hon menade att det vore ett sätt för skolan att anpassa 
sin verksamhet efter föräldrarnas förutsättningar och därmed få dessa föräldrar mer 
engagerade.  

En annan förälder föreslog att man kunde engagera mindre grupper av föräldrar i några 
konkreta frågor. Till exempel kunde man samla en grupp som ville arbeta förebyggande 
mot mobbing, i stället för att inleda verksamhet när mobbing redan förekom. Sådant arbete 
i mindre grupper skulle sedan kunna sprida engagemang vidare i klassens hela föräldra-
nätverk. Detta har likheter med Bouakaz’ studie (red. Bunar 2006), där en 
försöksverksamhet med en mindre grupp av engagerade föräldrar ledde till ett brett 
engagemang i hela nätverket. De som blev mer delaktiga i skolverksamheten insåg hur 
viktigt deras engagemang var, och kunde sprida den insikten till andra föräldrar. Detta 
ledde till att distansen mellan hem och skola minskade, relationer och kontakter ökade och 
samverkan förbättrades. Genom att eleverna därefter liksom föräldrarna blev mer medvetna 
om skolan lyckades man reducera en hel del skolproblem högst avsevärt, till exempel 
vandalisering (red. Bunar 2006).  

Lärarna däremot hade flera förslag till hur arbetssätten kunde förändras för att utveckla 
samverkan. De är i princip helt överens med läroplanens riktlinjer om samverkan med 
föräldrar, vilken de inser är mycket viktig. De nämnde mer tid till tätare kontakt, till längre 
utvecklingssamtal, de föreslog föräldraknytkalas och annat. Men de pekar på ett pedago-
giskt dilemma – de känner att de varken har tid eller energi att göra mer än de redan gör för 
att engagera föräldrarna, och än mindre försöka utveckla samverkan i nya former. Lärarnas 
arbetsbörda är givetvis som allra störst just i mångkulturella skolor.  

Det jag kan sakna var insikten om att föräldrarna, främst men inte enbart de invandrade, har 
ett behov att bli bättre informerade om det svenska skolsystemet, både om lärarnas ansvar 
och sina egna rättigheter. Detta behov har nämnts i flera forskningsrapporter, bland annat 
av Bouakaz (red. Bunar 2006).  

Kvalitet  
Kvaliteten hos ett forskningsresultat kan diskuteras under begreppen: reliabilitet, validitet 
och generaliserbarhet (Trost 2007). Med reliabilitet menas tillförlitlighet, d.v.s. att 
mätningen är stabil och inte utsatt för t.ex. märkbara slumpinflytelser. Jag anser att 
kvalitativa intervjuer är en tillförlitlig undersökningsmetod för mitt syfte, nämligen att få 
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reda på respondenternas upplevelser av vissa frågor. Jag ställde öppna frågor där respon-
denterna fritt kunde formulera sina svar. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum, så att 
yttre störningar skulle vara minimala. Frågorna var ej heller kända för respondenterna i 
förväg. Jag hade också informerat dem att de i rapporten skulle vara anonyma, samt andra 
forskningsetiska regler vilkea gör att undersökningen förtjänar andras respekt och tillit 
(Ruane 2006). Men jag är medveten om att det alltid finns en risk att man feltolkar sitt 
material när man i efterhand bearbetar det. Jag lyssnade på de inspelade intervjuerna och 
läste mina fylliga anteckningar noggrant flera gånger för att förhindra att jag gjorde mina 
analyser på ett ofullständigt uppfattat material.  

I en kvalitativ eller tolkande undersökning avses med validitet frågan om man verkligen 
studerar de fenomen som man avsett studera, och om man verkligen tolkar det man avsett 
tolka. I mitt fall är alltså frågan om min intervjuguide innehållit relevanta frågor, vilket 
förstås är förutsättningen för att jag ska kunna få relevanta svar. Jag tror att detta kan 
besvaras positivt, eftersom mitt analysunderlag tyder på det och jag har kunnat komma till 
en trovärdig tolkning. Man kan också ifrågasätta hur sanningsenliga svar respondenterna 
givit. Enligt socialkonstruktivistisk uppfattning kan kunskap aldrig ”spegla en objektiv 
verklighet och att man aldrig kan ge någon som helst garanti för vetenskaplig sanning. 
Tonvikten måste förskjutas från sanningssökande mot kommunikation och diskurs.” 
(Thomsson 2002, s. 32.) – Ett större antal intervjuer skulle kunnat höja validiteten.  

Generaliserbarhet innebär möjligheten att föra över resultaten från en studie till en annan. 
En kvalitativ studie går inte att generalisera (Thomsson 2002). Det är främst med statistiska 
metoder man kan uppnå generaliserbarhet – skapa bevis för användbarheten hos en teori. 
Min undersökning är alltså kvalitativ och dessutom liten, med få respondenter. Detta var 
dessutom första gången jag har genomfört en intervjuundersökning. Med största sannolik-
het har detta spelat in i hur resultatet blivit. Jag är också medveten om att det skulle kunna 
bringa ett annat resultat om intervjuaren hade varit svensk istället för som jag, av utländsk 
bakgrund. Resultatet skulle också kunna bli annorlunda om det hade varit en manlig 
intervjuare. Men värdet i undersökningen ligger inte i att kunna generalisera resultatet utan 
att visa vilka uppfattningar och erfarenheter som finns och vilka åsikter man kan träffa på, 
bland lärare och bland föräldrar. ”God kvalitet innebär goda tolkningar i en undersökning 
där läsaren förstår bakgrund, tillvägagångssätt och analysförfarande så bra att hon eller han 
själv kan ta ställning till rimligheten i de tolkningar som görs.” (Thomsson 2002, s. 35.)  

Slutord  
Syftet med min studie var att kartlägga lärares och föräldrars uppfattningar om samverkan 
mellan hem och skola i ett mångfaldsperspektiv, samt att analysera möjligheter och hinder i 
detta. För att uppnå detta formulerade jag tre huvudfrågeställningar vilka formulerades om 
till fyra frågor. Dessa frågor, med ett antal stödfrågor, noterade jag i en intervjuguide vilken 
jag använde mig av när jag genomförde mina intervjuer.  

Svaren visar att samverkan mellan hem och skola praktiseras i olika former vilka funnits i 
svenska skolor en längre tid. Former och omfattning varierar något beroende på årskurs. 
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Både lärare och föräldrar framför att motpartens personliga egenskaper spelar stor roll för 
hur samverkan faktiskt fungerar. Båda grupperna var helt överens om att samverkan är 
mycket viktig för att främja barnens framsteg i skolan. Samtidigt finns en tendens att man 
menar att det är den andra partens ansvar att vara aktiv. Läraren förväntar sig att 
föräldrarna skall visa intresse, aktivt följa sitt barns skolgång och därigenom underlätta 
lärarens arbete. Föräldrarna förväntar sig att samverkan skapas och upprätthålls av läraren, 
varigenom föräldrarna får löpande information om sitt barns läge i skolan. Enligt läro-
planen är ju ansvaret för samverkan gemensamt för båda parterna. Läraren som yrkes-
person har det största ansvaret för att det fungerar. Det hela bygger på att läraren tydligt 
klargör för föräldrarna skolans mål och uppdrag, men också på att föräldrarna besitter 
tillräckliga kunskaper om det svenska skolsystemet. Detta är både svårare och viktigare i en 
mångkulturell skola.  

Undersökningen tycks visa att föräldrarna inte känner sig ha något reellt inflytande över 
hur undervisningen bedrivs. Detta trots att läroplan och andra styrdokument påkallar det. 
Vissa föräldrar tycks avstå från att försöka påverka undervisningen för att inte orsaka 
konflikter. Bland invandrade föräldrar är det sannolikt så att många inte är medvetna om de 
rättigheter de har. Även de som har sådan kunskap kan hämmas av att de känner sig 
språkligt svaga.  

Tydligen finns det anledning för skolan – den enskilde läraren som yrkesperson och 
skolan/skolledningen som institution – att ytterligare anstränga sig för att informera 
föräldrarna och omsätta läroplanens riktlinjer om föräldrasamverkan i praktiken. 
Därigenom skulle man uppnå en jämnare maktbalans mellan skola och föräldrar och på 
samma gång lägga en bättre grund för demokratins utövande både i skolan och i samhället i 
stort. Det ingår förvisso i skolans uppdrag att fostra barnen till goda samhällsmedborgare. 
Genom ett gott samarbete mellan föräldrar och lärare får barnen en tydlig upplevelse av hur 
demokrati ser ut.  

Egen reflektion  
Jag känner mig nöjd med hur min studie kunnat genomföras. Mitt syfte med studien har 
uppnåtts, mina frågor har kunnat besvaras på vad jag hoppas är ett tillförlitligt sätt. Mycket 
av det jag läste mig till i tidigare forskning har bekräftats i min studie. Sammantaget har jag 
nu fått en bred kunskap om hur jag i min framtid som lärare kan skapa förutsättningar för 
ett gott samarbete med föräldrarna. Under min tidigare yrkesverksamhet som modersmåls-
lärare och under min lärarutbildning har jag känt att samverkan med föräldrarna har en 
mycket stor betydelse för barnens skolframgång och lärande. Nu vet jag att detta gäller 
minst lika mycket om inte mer för elever i mångkulturella skolor.  

Studien har givit mig uppslag om förändrade arbetssätt för samverkan med föräldrar av 
annan bakgrund än svensk. Jag har fått klara belägg för betydelsen av grundlig information 
om skolans mål och uppdrag, och att föräldrarna behöver integreras i skolans verksamhet 
på olika sätt. Många av dessa insikter fick jag redan genom min inläsning av tidigare 
forskning, såsom betydelsen att besöka elevernas hem, att få skolledningen att anordna 
föräldrautbildning rörande skolans arbete, och inte minst av att läraren behöver fördjupad 
kunskap om föräldrasamarbete. Allt detta gör att jag vet att jag behöver lägga stor vikt vid 
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en fruktbar samverkan med elevernas föräldrar. Jag vet att det är väl använd tid. Genom 
goda relationer till föräldrarna får man engagerade föräldrar, vilket i sin tur bidrar till ökad 
inlärning och utveckling hos eleverna. När eleverna känner trygghet och fungerar väl 
socialt kan mer tid läggas på kreativ undervisning.  

Studien visar även att god föräldrasamverkan bidrar till att förebygga problem. Föräldrarna 
har stor betydelse för att inte oönskade beteenden skall förekomma. Föräldrar och lärare 
har delat ansvar för elevernas välbefinnande och framgång, men läraren har normalt en 
större professionell kunskap och kan därmed leda samarbetet i en god riktning. Läraren 
ensam kan svårligen skapa hela den atmosfär som ger den fruktbärande skolverksamheten. 
Skolan som institution måste också satsa sina resurser och sin erfarenhet så att lärarna kan 
uppnå målet med god föräldrasamverkan. Detta är givetvis allra viktigast i mångkulturella 
skolor.  

Förslag till fortsatt forskning  
Vi har nu sett att samverkan mellan lärare (skola) och föräldrar har stor betydelse för 
elevernas utveckling och lärande. I mina intervjuer med lärare framkom att arbetet med 
detta i mångkulturella skolor är krävande, varför många lärare saknar tid och energi för att 
utveckla föräldrakontakterna ytterligare. Det skulle vara intressant att göra jämförande 
studier av dels mångkulturella skolor, dels skolor där eleverna har en i stort sett homogen 
svensk bakgrund. Man kan också gärna undersöka fler mångkulturella skolor, eftersom min 
undersökning har varit ganska liten. Följande forskningsuppgifter ser jag för mig: att 
undersöka föräldrasamverkan i ett större antal mångkulturella skolor, för att 
förhoppningsvis få en fördjupad bild av dess betydelse. Att jämföra och analysera hur 
sådana skolor går tillväga för att skapa förutsättningar för en fruktbar föräldrasamverkan. 
Att undersöka föräldrasamverkan i både mångkulturella skolor och skolor med i huvudsak 
svenska elever, jämföra hur den görs och se om de båda typerna av skolor har något att lära 
av ”den andra sorten”.  
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