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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om hur första generationens ”invandrarpappor” ser på skolutbildning 

och sin egen roll som förälder i förhållande till sina barns skolgång. Tidigare forskning 

som behandlar ämnet hem och skola, visar att barns framgångar i skolan hänger 

samman med föräldrarnas engagemang och inställning till skolutbildningen. Avsikten 

med uppsatsen har varit att nå en fördjupad kunskap och förståelse för hur pappor med 

utländsk bakgrund resonerar kring och upplever betydelsen av föräldraengagemang. 

Genom att skildra pappornas upplevelse avser uppsatsen att skapa förståelse och 

underlätta samarbetet mellan hem och skola. För att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar och syfte ansågs att en kvalitativ metod varit lämplig. Utöver intervjuer 

och litteraturstudier stödjer sig uppsatsens på Bourdieus begreppsapparat kapital, fält 

och habitus. Undersökningens resultat visade att ”invandrarpapporna” ställde sig 

positiva till sina barns skolutbildning, de ansåg även att föräldraengagemang var av stor 

vikt. Denna uppsats visade också att språkskillnader och tidsbrist upplevdes som ett 

hinder för att kunna delta i barnens skolgång. 

 

Nyckelord 

”invandrarpappor”, utbildning och föräldraengagemang
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1. Inledning 

Alla kan vara överens om att skolan är viktig för barnen och att utbildning förbereder barnet 

inför vidare studier och inför vuxenlivet. Ett av skolans mål är att alla elever oberoende av 

sociala och ekonomiska förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning i skolan och att detta 

ska ske i samarbete med hemmen (Skollagen, 1985:1100, 2 §). Samverkan mellan hem och 

skola är således ett grundläggande mål för det offentliga skolväsendet.  

 

Föräldrarna har en viktig roll vid sidan av skolan eftersom föräldraengagemang bidrar till 

trygghet och främjar barnens utveckling. Idag betraktas föräldrarnas medverkan i barnets 

skolgång som en självklarhet och även som en förutsättning för barnets möjlighet att lyckas i 

skolan. Enligt Andersson (2004) trivs och presterar barn bättre om det finns en god relation 

och samarbete mellan hem och skola. Detta förväntas ske genom dialog mellan föräldrar och 

skolpersonal och bygger på en ömsesidig respekt mellan parterna. Utöver respekten, menar 

Andersson (2004), bör hem och skola dela likartade värderingar. Om föräldrarna saknar 

förutsättningarna att stödja barnen i skolarbetet, minskar chanserna att lyckas i skolan mot 

bakgrund av ovanstående studier. Detta ledde fram till uppsatsens syfte, att belysa hur 

föräldrar med utländskbakgrund resonerar kring begreppet föräldraengagemang och om dessa 

föräldrar delar samma syn på utbildning som skolpersonalen. Under litteratursökningen 

upptäcktes att forskning kopplad till föräldrar med utländsk bakgrund var tämligen begränsad, 

vilket ytterligare motiverar uppsatsens syfte. 



 

2 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur ”invandrarpappor” ser på skolutbildning och 

betydelsen av deras roll som förälder i relation till barnens skolgång. Avsikten har varit att 

studera hur ett urval av denna grupp föräldrar resonerar kring begreppet föräldraengagemang. 

En relevant utgångspunkt för uppsatsen har varit att belysa vilka hinder som pappor med 

utländsk bakgrund kan uppleva beträffande sitt engagemang i sina barns skolgång. Uppsatsen 

ämnar bidra med ökad kunskap kring en grupp föräldrar som ibland uppfattas som kan 

frånvarande men efterfrågad (Tallberg Broman, 1995). Genom att skildra 

”invandrarpappornas” erfarenheter vill vi bidra med kunskap som kan underlätta relationen 

mellan hem och skola.  

 

Frågeställningarna är följande: 

 Vilken betydelse har skolutbildning för pappor med utländsk bakgrund? 

 Hur beskriver ”invandrarpappor” sitt engagemang för sina barns skolgång? 

 Hur ser det konkreta engagemanget ut för dessa pappor? 

1.2 Avgränsning 

En betydelsefull avgränsning i uppsatsen har varit att studera första generationens pappor som 

flyttade till Sverige i senaren tonåren, samt har barn i grundskolan idag. Bakgrunden till att 

valet föll på denna grupp föräldrar var att de växt upp i ett annat land än Sverige och därmed 

troligen präglats av en annan kulturell bakgrund än den svenska kulturen. Ännu en 

avgränsning utgörs av deltagarnas ålder och bestämdes utifrån att de kunde antas ha barn i 

skolåldern. Deltagarna befinner sig därför i en ålder mellan 37-53 år. För att öka variationen i 

urvalet av deltagare har uppsatsen valt deltagare med olika etnicitet.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Det första kapitlet innehåller en introduktion av ämnet 

samt en motivering till varför ämnet är relevant att studera. I kapitel två presenteras en 

bakgrund till ämnesvalet genom en historisk överblick som avser att tydliggöra hur synen på 

föräldrasamverkan har utvecklats över tid. Kapitel tre behandlar tidigare forskning och i 

kapitel fyra introducerar vi en teoretisk utgångspunkt som är relevant utifrån uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Kapitel fem innehåller en redogörelse över den metod som använts för 



 

3 

 

att undersöka studiens frågeställningar. I kapitel sex presenteras och analyseras det insamlade 

datamaterialet. Avslutande kapitel utgörs av en diskussion om vad som har framkommit i 

resultatet samt egna reflektioner och rekommendationer om ett ökat föräldraengagemang kan 

uppnås. 

1.4 Begreppsdefinition 

I studien används begreppet ”Invandrarpappor”, definitionen avser pappor födda och 

uppväxta utomlands som har flyttat till Sverige och har barn i den svenska skolan. Begreppet 

pappor avser i uppsatsen målsman det vill säga även vårdnadshavare som inte är barnets 

biologiska pappa (Svenska akademins ordbok, 2010). Föräldraengagemang avser ett 

hemfokuserat och skolfokuserat engagemang som innebär att föräldrar aktivt deltar i sina 

barns uppfostran och utveckling (Bouakaz, 2009). Begreppet föräldraengegemang används i 

denna studie synonymt med föräldrasamverkan. 

2. Bakgrund  

Följande kapitel beskriver föräldrasamverkan ur ett historiskt perspektiv. Med stöd av 

litteratur visas hur föräldrasamverkan har utvecklats i Sverige under 1900-talet och även in på 

2000-talet. Därefter följer en redovisning av föräldrasamverkan med hjälp av statliga 

utredningar samt skolverkets riktlinjer och måldokument. Slutligen presenteras en redogörelse 

av begreppet föräldrasamverkan. 

2.1 Historisk återblick  

Under 1900-talet har frågan om vem som ska bära det yttersta ansvaret för barns uppfostran 

och utbildning skapat svåra ställningstaganden för dem som arbetar med barn och ungdomar. 

Svaret på frågan om det är familjens eller samhällets ansvar att fostra och undervisa barnen 

har formulerats mycket olika under denna tidsperiod (Tallberg, 1995). I samband med 

industrialismens genombrott under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet skedde stora 

omställningar för samhället som påverkade dem ekonomiska, politiska och sociala sfären. 

Omställningar på det sociala planet förändrade synen på familjen som en institution, detta 

kom att påverka familjestrukturen. Barnen skulle nu utbildas till demokratiska och 

ansvarstagande individer. Skolutbildningen hade haft som huvudsyfte att utbilda barnen i etik 
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och moral, samt i kristendom. Detta kom att förändras i samband med de nya idéerna, som 

ledde fram till en skolreform med fokus på kunskapsorienterade ämnen. Motivet var att 

barnen skulle dra nytta av sina nya kunskaper senare i arbetslivet. Den utbildning och den 

uppfostran som traditionellt sett varit föräldrarnas ansvar betraktades från myndigheterna inte 

som tillräcklig. Myndigheterna ansåg att föräldrarna saknade kunskaper och medel som 

krävdes för att uppfylla de nya målen (Bouakaz, 2009). Enligt Tallberg (1995) utvecklades 

idén om att det nya samhället endast kunde uppnås genom en förändrad och förnyad syn på 

barnuppfostran. Familjen betraktades som en konservativ, stagnerad och svårföränderlig 

institution. Denna kritik mot familjens oförmåga banade därför indirekt väg för 

samhällsinstitutioner att ta över ansvaret för utbildningen och barnuppfostran. Detta kan 

betraktas som inledningen till samhällets successiva övertagande av ansvaret för barnens 

uppväxt. Negativa reaktionerna mot skolplikten resulterade bland annat i att föräldrar 

protesterade genom att hålla barnen kvar i hemmet. 

 

I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet förändrades dock synen och vikten av 

föräldrarnas närvaro i skolan. Parallellt hade föräldrar börjat opponera sig mot att skolan inte 

tog hänsyn till deras röster. Den sociala familjesituationen och hemmet kom att betraktas som 

alltmer betydelsefull för barnet och dess utveckling. Familjen kom därför att uppmärksammas 

i betydligt högre grad än tidigare. Inte så mycket för att stödja föräldrarnas kompetens vad 

gäller barnets fostran och utbildning, utan motivet var snarare att få en inblick i den sociala 

och känslomässiga inverkan föräldrarna hade på barnets utveckling. Den förändrade synen på 

föräldrarnas betydelse under 1960-talets slut och tiden därefter uttrycktes genom en ökad 

inriktning på kontakt, samspel och samverkan från skolans sida (Tallberg, 1995). Ännu en 

anledning till den förändrade synen på föräldrarna var att föräldrarna själva började engagera 

sig och kräva ett större inflytande i sina barns utbildning. Föräldrarna insåg nu skolans 

betydelse för barnens utveckling och framtid (Bouakaz, 2009). 

 

År 1975 presenterades en studie av International Work of School som gav stöd åt ett ökat 

föräldraengagemang. Studien drog slutsatsen att en reform var nödvändig för att öka 

föräldrarnas inflytande över skolans verksamhet. Ett förslag var exempelvis att föräldramöten 

skulle bli obligatoriska. Ännu ett förslag var att föräldrarna skulle vara delaktiga genom 

styrelseuppdrag i skolan. Lärarförbundet var kritiskt mot förslaget, förbundet ansåg att 

styrelseuppdrag enbart skulle ges till politiskt invalda personer i enlighet med ett demokratiskt 

styrelseskick (Bouakaz, 2009). 
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Under 1980-talet visade undersökningar från POSLEF- projektet att den föräldrasamverkan 

som önskades inte uppfylldes. I samma utredning framgick det att föräldrarna hade svårt att 

hinna med föräldramöten och andra aktiviteter som skolan anordnat på grund av arbete och 

barntillsyn. Som en konsekvens av utredningarna formulerades lagen Lgr-80 som tydliggjorde 

föräldraansvaret och beskrev hur kontakterna mellan hem och skola skulle se ut. I Lpo-94 

stramades skolans skyldigheter åt vad gäller ansvaret över kontakten med hemmet och 

föräldrarnas rättigheter tydliggjordes. Föräldrarna fick rätt till obligatoriska möten med skolan 

två gånger per år, samt att skolan skulle tillvarata föräldrarnas erfarenheter och betrakta dem 

som en resurs. Utöver kvartssamtal rekommenderades andra former av möten, som bland 

annat föräldraråd, cafékvällar och handarbete för att öka sammanhållningen i föräldragruppen 

(Bouakaz, 2009).  

2.2 Riktlinjer för föräldraengagemang  

Som påpekats ovan har utvecklingen svängt vad gäller synen på huruvida föräldrarna eller 

staten ska inneha det huvudsakliga ansvaret över barnens fostran och utbildning. Från att 

samhället och i praktiken skolan, övertog det ansvar som traditionellt sett vilat på föräldrarna 

har vi gått från en skola som hållit föräldrarna på avstånd till en skola som betraktar 

föräldrarna som partners och ett självklart inslag i skolans arbete. I det avseendet har skolan 

genomgått ett paradigmskifte som bottnar i tanken om att utbildning betraktas som en 

familjeangelägenhet och inte enbart en samhällelig angelägenhet. Summan av de utredningar 

som följde av dessa reformkrav bedömde att en god relation mellan föräldrar och skola 

gynnar samtliga parter (Bouakaz, 2007). En god kontakt skulle komma att avspegla sig i 

trygga barn, vilket i förlängningen skulle leda till att de kunde tillgodogöra sig utbildningen i 

högre grad. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att idén ”om föräldrarna verkligen 

behövs?” har ersatts med frågan om ”hur skolan och föräldrarna kan skapa en fungerande 

dialog?”(Nilsson, 2008). 

 

År 2003 tillsatte myndigheten för skolutveckling i Sverige en arbetsgrupp för att kartlägga 

och genomföra insatser för att stödja formella och informella möten mellan föräldrar, 

skolpersonal och elever. Utredningens slutsats presenterades under år 2005, arbetsgruppen 

konstaterade att dialogen mellan föräldrar, skolpersonal och elever bör utökas och att skolan 

har en skyldighet att erbjuda föräldrarna någon form av inflytande i skolans verksamhet. I 

samma utredning svarade fyra av fem lärare på en enkätundersökning, lärarna ansåg att 
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relationen till föräldrarna är betydelsefull för att barnen ska uppnå skolframgång. Om 

kontakten med föräldrarna inte fungerar är det näst intill hopplöst att nå framgång menade 

lärarna (Myndigheten för skolutveckling, 2005:256). 

 

Under samma tidsperiod sammanställde myndigheten för skolutvecklig information på fem 

olika språk till föräldrar om hur det svenska skolsystemet fungerar samt riktlinjer för hur 

föräldrarna kan stödja sina barn i skolan. Enligt rekommendationerna kan föräldrarna stödja 

sina barns läs- och skrivutveckling från tidig ålder genom sagoläsning. När barnen blir äldre 

kan stödet övergå till läxhjälp. Under tonåren kan stödet ske genom föräldrarnas närvaro och 

delaktighet genom att föra en dialog med tonåringen om skolan. Föräldrarna uppmanas också 

att aktivt delta i skolans aktiviteter. Enligt informationen är föräldrarna välkomna att besöka 

skolan och/eller delta under barnets lektioner efter överenskommelse med lärare. I 

rekommendationerna beskrivs föräldrarna som resurser med olika erfarenheter att dela med 

sig. Ännu ett sätt att engagera sig som förälder är att delta i olika nätverk för föräldrar. 

Föräldraföreningar är ett exempel på ett kontaktnät som skolan är skyldig att erbjuda. 

2.3 Föräldrasamverkan 

Begreppet föräldrasamverkan är stort och komplext. Begreppet kan syfta på engagemang och 

deltagande i olika aktiviteter som skolan arrangerar (Nilsson, 2008). Den definition som 

används i denna studie är kopplat den uppdelning som Boukaz (2009) gör i sin avhandling. 

Författaren delar in tolkningen av begreppet i två huvudkategorier där den ena kategorin kan 

beskrivas som ett ”skolfokuserat” föräldraengagemang vilket innebär en närvaro i skolans 

aktiviteter. Den andra kategorin är ett så kallat ”hemfokuserat” föräldraengagemang som 

innebär att föräldrarna engagerar sig för barnet utanför skoltid. Denna uppsats lutar sig mot 

både den hemfokuserade och den skolfokuserade uppdelningen. 

3. Tidigare forskning 

Följande avsnitt innehåller en redogörelse över tidigare internationell och nationell forskning 

kring föräldrasamverkan. 
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3.1 Internationell forskning – föräldrasamverkan 

Internationell forskning angående föräldraengagemang för skolutbildning har intresserat 

forskare under de senaste decennierna, bland annat har forskarna Griebel och Niesel (2009) 

berört ämnet. Forskarna lyfter fram ”övergången” mellan förskola och lågstadiet och pekar på 

gapet mellan de två verksamheterna. Under denna övergångsfas sker en frigörelseprocess hos 

barnet, barnet blir mer självständiga, ansvars- och initiativtagande gentemot lärare och 

klasskamrater och skapar nya kontakter i den nya skolmiljön. Att bjuda in föräldrar och göra 

dem till en del av övergångsprocessen har stor betydelse för barns utveckling. Detta skapar 

mer kompetenta föräldrar och en bättre kommunikation mellan hem och skola. Forskarna 

understryker att skolan bör inkludera föräldrarna genom en aktiv kommunikation i arbetet 

med planering och organisering av övergången mellan förskola och skola. Ur ett 

sociokonstruktivistiskt perspektiv menar Griebel och Niesel (2009) att övergången kan 

beskrivas som en process av kommunikation och deltagande mellan institution och familj. 

Vidare beskriver de att även föräldrar går igenom en förändring från att vara föräldrar till ett 

förskolebarn till att vara föräldrar till ett skolbarn.  

 

En undersökning som Lahaie (2008) genomförde av två grupper sexåringar i USA visar att 

var femte sexåring har minst en förälder med utländsk bakgrund och kring dessa barn råder en 

större social problematik än bland infödda amerikanska barn. Studien visar att utlandsfödda 

föräldrar i mindre utsträckning har akademisk utbildning. Avsikten med studien var att 

studera om föräldrars kultur och språk är relevanta faktorer för barns möjligheter att lyckas i 

skolan och om det kan relateras till föräldraengagemang. Resultaten i studien visade att barn 

med minst en förälder född utomlands halkar efter i både engelska och matematik. I studien 

framgår även att det råder skillnader beträffande föräldraengagemang mellan infödda 

amerikanska föräldrar och föräldrar med annan bakgrund än amerikansk. Den senare gruppen 

upplever språkbarriärer och kulturkrockar som ett hinder. Lahaie (2008) lyfter fram forskning 

av Coleman, Epstein, Gordon och Henderson som visar att föräldraengagemang främjar 

barnens framgång i skolan oavsett socioekonomiska faktorer. Ett aktivt deltagande och stöd 

från föräldrarnas sida skulle kunna öka barnens möjligheter att nå framsteg i dessa ämnen. För 

att komma tillrätta med de problem som råder bland denna barngrupp är forskning som 

inkluderar föräldragruppen nödvändig. Detta grundar sig i tanken att kunskap om språk och 

kulturell bakgrund tillsammans med föräldraengagemang kan vidga förståelsen kring barnets 

möjligheter att lyckas i skolan. Studier av Mo och Singh (2008) visar samma resultat som 

studien ovan. Författarna studerar vilka faktorer som påverkar elevers prestationsförmåga och 
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färdigheter i årskurs 7 och 8. De lyfter fram relationen mellan hem och skola och pekar på att 

föräldraengagemang är en signifikant faktor för elevernas skolframgångar. Samtidigt förklarar 

forskarna betydelsen av att föräldraengagemanget bör påbörjas tidigt i barnets skolutbildning. 

3.2 Nationell forskning - föräldrasamverkan 

Eyrumlu (1998) undersöker i sin avhandling iranska familjer i Sverige och deras möte med 

det nya landet, samt deras försök att hantera och identifiera sig med dem nya normerna. 

Författaren menar att vägen till bli svensk medborgare har inte varit enkel utan lång och 

mödosam. En viktig faktor har varit de olika familjernas sätt att hantera det nya samhället och 

vid en jämförelse mellan olika familjer framkommer skillnader beroende på bakgrund. 

Avhandlingen beskriver den problematik som kan relateras till barnuppfostran och hur 

differentierad denna är beroende på kön, religiositet, utbildningsnivå och socioekonomisk 

tillhörighet. Ännu en faktor som skilde de olika familjerna var deras förväntningar på det nya 

samhället. I avhandlingen framgår även att vissa lärare ansåg att föräldrarna emellanåt går till 

överdrift beträffande aktiviteter för deras barn. Anledningen kan enligt författaren vara att 

föräldrarna vill ge sina barn allt som de själva missat i sin egen uppväxt i hemlandet. I det nya 

landet gör de allt för att deras barn ska få tillgång till aktiviteterna. En konsekvens av detta 

föräldraengagemang har inneburit att barnen under uppväxten och i senare ålder känt sig 

psykiskt pressade och att de misslyckats med att leva upp till föräldrarnas förväntningar. 

 

Bouakaz (2007) studerar i sin avhandling föräldraengagemang bland arabiska föräldrar i 

Malmö. Författaren lyfter fram föräldrar och lärares olika kulturella bakgrund och 

språkbarriärer som ett hinder. Genom intervjuer och deltagande observationer identifierar 

Bouakaz (2007) faktorer som kan påverka relationen mellan föräldrar med utländskbakgrund 

och skolpersonal. Föräldrarnas bristande kunskaper om skolans verksamhet samt 

språkbarriärer var tydliga hinder. Enligt studien var det tydligt att relationen var spänd, och att 

misstron råder mellan föräldrar med utländsk bakgrund och skolpersonal. Detta trots att både 

föräldrarna och skolpersonal visade respekt inför varandras roller. Andra faktorer som kunde 

påverka synen på engagemang var föräldrarnas upplevelse av skolgången i hemlandet. Alla 

informanter hade erfarenheter av en auktoritärt styrd undervisning. De flesta föräldrar ansåg 

den svenska skolan som icke auktoritärt och saknade disciplin. I studien framgick det att 

föräldrarna inte saknade intresse för att engagera sig i sina barns skolgång utan de var vilsna 

och rädda för att göra fel. Flera av föräldrarna hade liten kontakt med andra i området, deltog 
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inte i nätverk eller i föräldraföreningar. En rad aktiviteter initierades för att öka engagemanget 

bland föräldrar med utländskbakgrund för att öka deras kunskap om skolans verksamhet. 

Genom aktiviteterna ökade kontakten med andra föräldrar och en ny tillit till skolan började 

växa fram. Bunar (2010) diskuterar även problematiken med att föräldrar inte deltar på grund 

av rädsla. Författaren menar att en del föräldrar upplever osäkerhet över om de 

överhuvudtaget kan tillföra något. Författaren belyser vidare att föräldrarna har bett om mer 

information om det svenska skolsystemet för att öka kunskapen. Föräldrarna har också önskat 

att skolpersonal ska ha någon form av kunskap om deras etniska och kulturella bakgrund för 

att kunna förbättra samarbetet och nå förståelse för varandra och minska rädslan. 

4. Teori 

Uppsatsen anknyter till Bourdieus begrepp kapital, fält och habitus. Dessa begrepp har 

bedömts som lämpliga utgångspunkter för uppsatsens diskussion och analys av det empiriska 

materialet. Bourdieus studier undersöker sambandet mellan social struktur, kultur och smak. 

Bourdieu utgår från ett konstruktivistiskt och strukturalistiskt perspektiv, vilket innebär att det 

sociala livet är konstruerade och formar individens position i det sociala rummet. 

4.1 Kapital 

Enligt Bourdieu äger alla mänskliga handlingar rum inom sociala arenor och kan beskrivas 

som en kamp om resurser där individer, institutioner och andra aktörer tävlar om kapital som 

är användbara eller värdefulla på arenan. Värdet av dessa kapital avgörs av den kontext 

individen befinner sig i och ger individen tillgång till olika slag ”maktkapital” (Andersen & 

Kaspersen, 2007). Bourdieu delar in kapitalen i fyra kapitalformer: ekonomisk, socialt, 

kulturellt och symboliskt kapital. Det ekonomiska kapitalet kännetecknas främst av materiella 

tillgångar som individen kan erhålla via exempelvis hög inkomst eller utbildning. Högt 

ekonomiskt kapital kan underlätta individens livsvillkor och valmöjlighet som exempelvis att 

kunna åka på semester eller att ha möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter. Hög inkomst 

placerar individen i en socioekonomisk gynnad grupp. Det sociala kapitalet kan beskrivas som 

en immateriell tillgång och som utgörs av summan av en individs relationer och sociala 

kontaktnät. Detta kapital ger individen tillgång till icke synliga resurser som exempelvis stöd, 

möjligheter och förutsättningar som individen behöver i livet. Individens sociala kontaktnät 
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växer fram utifrån spontana eller medvetna strategiska processer. Ett lågt socialt kapital kan 

medföra isolering och utanförskap för individen. Det kulturella kapitalet utgörs av tre 

komponenter. Bourdieu beskriver den första komponenten som djupt liggande dispositioner 

som exempelvis allmänbildning och kulturmedvetenhet. Den andra komponenten beskrivs 

utifrån dess objektiverade skepnad i form av en kulturprodukt som konst eller antikviteter. 

Den tredje komponenten utgörs av ett institutionaliserat kapital som exempelvis licenser och 

titlar (Månson, 2007). Det kulturella kapitalet kan även ge individen ett så kallat 

informationsförsprång genom att kapitalet ger individen tillgång till bestämda koder och 

inträden till vissa sociala arenor (Brody, 1991). Bourdieus fjärde kapitalform, det symboliska 

kapitalet beskrivs utifrån dess symboliska värde i det sammanhang där kapitalet värderas som 

examen eller en titel. Det symboliska kapitalet är en ackumulation av de andra kapitalen och 

värderas först när övriga kapital blir objektiva. Med andra ord är de övriga kapitalen osynliga 

oavsett storlek och inbördes förhållande. Det symboliska kapitalet måste offentliggöras och 

tillskrivas ett värde av en eller flera aktörer. Bourdieu menar att de ekonomiska, sociala och 

de kulturella kapitalen inte är socialt neutrala utan de är ojämnt fördelade i samhället och 

skapar en social hierarki. En ojämlik fördelning av det ekonomiska kapitalet kan påverkar 

individens ställning och makt i samhället. Den ojämlika fördelningen av det kulturella och det 

sociala kapitalet kan beröra en individs status (Andersen & Kaspersen 1999).  

4.2 Habitus 

Bourdieu förklarar skillnader mellan grupper genom begreppet habitus, vilket kan beskrivas 

som ett system av djupt liggande dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 

orientera sig i den sociala världen. Habitus lärs in gradvis under barndomen. Upplevelser och 

erfarenheter som inpräglas i barnets tidiga ålder anses vara särskilt betydelsefulla. Individens 

habitus i form av beteenden, värderingar, normuppfattning, kroppsspråk och talspråk är 

inkorporerat i hela människan och kan vara svår att förändra (Bouzak, 2007). Bourdieu menar 

att habitus formar både kropp och själ vilket har betydelse för hur en individ orienterar sig på 

både ett fysiskt och på ett mentalt plan. Samhället är ett system av relationer mellan olika 

grupper som kan beskrivas som relativt statiska. Gruppernas bestämda positioner i det sociala 

rummet är knutna till smak, dvs. habitus. Den smak som utmärker en viss grupp kan vara 

avsmak för andra grupper. En social position i en grupp eller i en livsstil får mening i relation 

till andra positioner. Individen formas av uppväxtmiljön och är således ett resultat av ett 

sammanhang. Samtidigt är individen disponibel för olika former av påverkan, vilket kan 
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avgör hur individen betraktar världen (Månson, 2007). Den ovan nämnda förklarningen har en 

viktig funktion i denna uppsats, vilket förklarar hur informanternas tidigare upplevelse har en 

viss stabilitet hos individen när de söker sig till nya positioner eller sammanhang i det nya 

landet.  

4.3 Fält 

Bourdieu definierar fält som ett avgränsade område vars medlemmar strider om immateriella 

och materiella tillgångar. Varje fält styrs av ett omedvetet regelverk av föreställningar och 

normer som betecknas med ordet doxa. Detta regelverk bevaras genom en urvalsprocess inom 

fältet utifrån en granskning av meriter och/eller rekommendationer av nykomlingar. Fältet 

kännetecknas av en maktkamp mellan nykomlingar och etablerade inom fältet. Bourdieu 

beskriver att nykomlingar har en så kallad heterodoxi som innebär att de är präglade av 

omedvetna föreställningar och normer från tidigare fält (Andersen & Kaspersen, 2007). 

Associationer till invandrarpappans vistelse i skolan och hur dem bemöts av lärarna i skolan. 

Då papporna i detta fall kan ses som nykomlingarna i det nya skolväsendet och lärarna vara 

dem etablerade, det vill säga sakkunniga och experter i fältet. Bourdieus studier om det 

kulturella fältet, har främst handlat om kamperna i det litterära fältet. Kampen inom fältet 

handlar i detta fall om rätten att bedöma kvalitet, uttala sig om värde och att klassificera med 

begrepp och namn (Månsson, 2007). De olika kapitalformerna värderas först när individen 

använder kunskapen inom ett fält, vilket leder till att kapitalet omvandlas till ett symboliskt 

kapital. Fältet kan betraktas som ett strukturerat tidsrum av positioner, vars inbördes ordning 

bestäms av fördelningen av olika former av kapital (Bouakaz, 2007).  

4.4 Symboliskt kapital som maktkapital 

Bourdieu utgår från grundidén att ju större symboliskt kapital en individ har desto större 

symbolisk makt får individen. Enligt Bourdieu kan den symboliska makten formas genom 

utbildning och ”sunt förnuft”. Han menar att utbildningssystemet bidrar till ett kulturellt 

monopol som belönar vältalighet hos individen. Den individ som erhåller utbildning får i detta 

fall en auktoritet och legitimitet. Inom fältet utbildningssystemet skapas överenskommelser 

omkring normalitet med vetenskapens hjälp. Dessa överenskommelser är osynliga men 

närvarande och upprätthålls genom en legitim reproduktion. Förnuft och normalitet är 

utgångspunkten för att uppnå makt (Bouakaz, 2007).  
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5. Metod  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metod. Uppsatsens syfte har varit att undersöka 

”invandrarpappors” syn på skolutbildning och hur de ser på sitt eget deltagande i sina barns 

skolgång. För att fånga detta ansågs ett kvalitativt angreppssätt med en fenomenologisk 

inriktning lämpligt. Utmärkande för en kvalitativ ansats är att den gör det möjligt att studera 

människors erfarenhet och bidrar till en djupare förståelse. En fenomenologisk inriktning 

ligger bäst i linje med det uppsatsen avser att undersöka då en grupps gemensamma 

upplevelse/erfarenhet av ett fenomen står i centrum (Creswell, 2007). Denna uppsats bygger 

på intervjuer av sex informanter och deras erfarenheter av fenomenet föräldraengagemang. 

5.1 Urval 

Uppsatsens urvalsmetod bygger på ett så kallat snöbollurval där informanten tillfrågas om 

denne kan rekommendera ännu en person som passar in för studiens syfte. Metoden kan 

beskrivas som ett kedjeurval där en redan etablerad kontakt används som utgångspunkt för att 

komma i kontakt med andra informanter (Creswell, 2007). Uppsatsen avgränsar sig till sex 

intervjupersoner, varav en har haft funktionen som nyckelinformant. Denne valdes utifrån sitt 

aktiva arbete med att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och skola samt sin 

erfarenhet av att själv vara förälder i skolan. Denna person bidrog med värdefull kunskap och 

information som ökade vår förståelse för det valda ämnet. Informanterna utsågs utifrån att de 

hade flyttat till Sverige i tonåren och därmed ansågs vara kulturellt präglade av en annan 

kultur än den som råder i Sverige. Ännu ett väsentligt urvalskriterium var informanternas 

ålder eftersom de skulle ha erfarenhet av att vara förälder till barn i grundskolan. Samtliga 

medverkande befinner sig därför i åldern 37-53 år. För att uppnå mångfald och variation har 

informanterna olika kulturella bakgrunder. 

Tabell 1. Respondenternas bakgrundfakta 

 

Identitet Ålder Antal 

barn 

Födelseland Ålder vid ankomst till 

Sverige 

Respondent 1 40 3 Marocko Medelåldern 

Respondent 2 45 4 Somalia Senare tonåren 

Respondent 3 42 2 Grekland Tidiga tonåren 

Respondent 4 37 2 Chile Medelåldern 

Respondent 5 X X Eritrea Senare tonåren 

Respondent 6* 53 3 Somalia Medelåldern 
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* Respondenten nummer 6 har fungerat som både respondent och nyckelinformant.  

5.2 Genomförande av intervjuer  

Intervjufrågorna delades in i teman, dessa teman hade sin utgångspunkt i litteraturöversikt och 

olika avhandlingar om ämnet hem och skola. Intervjufrågorna utgick från ostrukturerade och 

öppna frågor eftersom sådana möjliggör utförligare och personligare svar än slutna och 

strukturerade frågor (Bryman, 2001). Föresatsen vara att formulera frågor som inte 

begränsade informanten utan istället möjliggjorde för denne att utveckla sitt resonemang 

(Johansson, 2005). En av frågorna formulerades exempelvis: Vad betyder delaktighet för dig? 

Intervjuerna föregicks av en förstudie. Avsikten var att prova ut frågor för att undvika 

otydliga frågor samt frågor som kunde medföra korta ja eller nej-svar. 

 

Några dagar innan intervjun inleddes informerades informanterna om uppsatsens syfte samt 

att den personliga berättelsen var centrala för denna undersökning. Informanterna upplystes 

om att intervjuerna skulle pågå under ca: 30-40 minuter och att en inspelning skulle ske med 

syfte att kunna gå tillbaka till materialet under transkriberingen. Informanterna meddelades 

om möjligheten att ställa frågor före, under och efter intervjun om de kände sig obekväma 

eller inte förstod frågorna. Två planerade intervjuer avböjdes av informanterna på grund av 

personliga skäl, vilket innebar att två nya informanter fick träda in som ersättare. Bortfallet 

hade dock ingen större betydelse. En av informanterna avböjde inspelning och var till en 

början skeptisk gentemot intervjun. Efter det att syftet åter hade tydliggjorts för informanten 

gick denne med på att dela med sig av sin berättelse men utan inspelning. Under intervjuerna 

fungerade en av oss uppsatsförfattare som intervjuare och den andre som observatör med 

uppgiften att föra anteckningar (Creswell, 2007). Efter att intervjuerna hade genomförts 

kontaktades informanterna för en återkoppling och en fortsatt konversation om hur intervjun 

hade upplevts. Särskild vikt lades vid att informanterna upplevde att de hade haft möjlighet att 

förmedla sina erfarenheter och att tolkningen av deras utsagor uppfattades som korrekta. 

Intervjuerna pågick under 30-40 minuter med fem av informanterna och under två timmar 

med nyckelrespondenten. Informanterna gavs fritt spelrum att tala längre än den tid som 

avtalades inledningsvis. 

5.3 Bearbetning av empiri 

Inför analysarbetet av vårt datamaterial har vi utgått från en fenomenoogisk ansats som 

handlar om beskrivningar av flera individers levda erfarenheter och den mening de tillskriver 
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fenomen. Inann vi började med kodningsarbetet började vi med att beskriva våra egna 

erfarenheter av fenomenet, det vill säga ens förförståelse. På så sätt kunde vi lägga våra 

värderingar åt sidan för att sedan kunna fokusera på intervjupersonena. När transkriberingen 

av det empiriska datamaterialet började, kunde det empiriska materialet struktureras och 

kodningsarbetet kunde sätta igång (Creswell, 2007). Nästa steg i kodningsarbetet var att gå 

igenom det transkriberade materialet och markera signifikanta uttalanden som ansågs vara 

relevanta för studien. Betydelsebärande och återkommande uttalande valdes ut i relation till 

uppsatsens frågeställningar och syfte. De signifikanta uttalanden och meningar som hittades 

kunde sedan placeras i tillhörande teman och kluster. Dessa teman formulerades inför 

intervjuerna, vilket hade för avsikt att fånga mönster i informanternas upplevelse av 

föräldraengagemang. Detta kunde sedan sammanställas till en en textad förklaring på vad 

informanterna upplevde med fenomenet. Sedan sammanställdes en förklaring på hur 

upplevelsen tog fart, en så kallad strukturell förklaring. Här inkluderas reflektioner och 

sammanhang kring hur fenomenet upplevts. Ur ovanstående process skrevs en sammansatt 

förklaring av fenomenet genom att inkludera både den textade förklaringen och den 

strukturerade förklaringen. Avslutningsvis kunde vi sammanställa essensen av fenomenet för 

informanterna (Creswell, 2007).  

5.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att 

man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. Validitet och 

reliabilitet måste värderas på ett annorlunda sätt i studier med kvalitativ angreppsätt jämfört 

med studier med kvantitativa undersökningar. Om flera forskare mäter fram samma resultat 

inom en och samma undersökning tyder det på att reliabiliteten (tillförlitligheten) är hög. 

Detta förutsätter att en noggrann beskrivning av intervjuprocessen och analysmetoden 

presenterats så utförligt som möjligt (Starrin & Svensson, 1994). Vi har i våra intervjuer valt 

att använda oss av både fältanteckningar och en bandspelare för att kunna få med all 

information som framkommer under intervjun med informanterna. För att ytterligare styrka 

trovärdigheten har informanterna fått ta del av materialet och reflektera över huruvida 

sammanställningen stämde överens med informanternas berättelser och därefter fått uttrycka 

sin mening om materialet (Johansson, 2005). Begreppet validitet handlar om forskaren 

verkligen undersöker det som är avsätt att undersöka. Hög validitet uppnår forskaren genom 

att få empirin samt teorierna att överstämma med frågeställningarna. För att kunna uppnå god 
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validitet tog vi hela tiden hänsyn till att våra intervjufrågor var relevanta för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar.  

5.5 Reflexivitet 

Då uppsatsen baseras på en tolkande ansats var det betydelsefullt att vi som uppsatsförfattare 

uppmärksammade att egna värderingar och föreställningar inte färgar av sig på tolkningen av 

analysen i materialet. Det har varit av stor vikt att vi som uppsatsförfattare strävar efter en 

reflexiv objektivitet, vilket innebär att förhålla sig medveten om sin egen roll och subjektivitet 

i relation till tolkningen. Att vara reflexiv är även viktigt för att resultatet ska ha god 

tillförlitlighet (Ehn, 2007). Reflexivitet innebär att forskaren visar hur han/hon påverkas av 

informanterna samt att forskaren granskar sina egna tankar, känslor och handlingar. 

Forskarens sociala bakgrund är avgörande för att läsaren ska förstå forskarens tolkning av 

datamaterialet (Ehn, 2007). Därför var det viktigt att vi reflekterade kring egna erfarenheter i 

frågan. Vi kan relatera till ämnet genom att både våra pappor kom till i Sverige i senare 

tonåren. Våra pappor drev ständigt på och förklarade hur viktig skolan var, men har aldrig 

kunnat hjälpa oss personligen vad gäller läxor eller strategier. Vi själva hade en roll i denna 

fråga, då vi många gånger fick agera tolk och vara länken mellan hem och skolan. Utifrån den 

egna erfarenheten kan vi säga att vår bakgrund har bidragit till en ökad förståelse för dessa 

pappors situationer. Men vår bakgrund kan också ha varit ett hinder för att ha en reflexiv 

objektivitet. Det kan ha bidragit till att vi stundvis har haft svårt att identifiera alla delar i 

frågan som exempelvis att identifiera osynliga föreställningar. 

5.6 Metodreflektion  

Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod. En kvantitativ metod hade kunnat leda fram till en 

undersökning med ett bredare material genom att ett större antal personers åsikter och 

erfarenheter hade kunnat presenteras(Bryman, 2001). En kvalitativ metod valdes eftersom 

risken för att informanternas känslor och åsikter skulle ha gått förlorat i kvantitativ studie. I 

efterhand har vi insett att vissa frågor saknades och att dessa frågor hade varit till god hjälp i 

diskussionen. Språkförbistringar har därtill varit ett hinder under intervjuerna. Möjligheten att 

anlita en tolk övervägdes i inledningsskedet eftersom en tolk hade kunnat överbrygga de 

kommunikationssvårigheter som uppstod. Men beslutet att inte anlita en sådan motiveras av 

att eventuella informationsbortfall. Översättningen hade kunnat äventyra resultatets 

tillförlitlighet. Däremot har den transkribering som presenteras i analysdelen genomgått en 
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medveten putsning för att ligga närmare ett förståligt språk än det som talades för att 

underlätta läsningen. En så kallad triangulering, dvs. en kombination av intervjuer och 

deltagande observation hade kunnat berika uppsatsen då en sådan tillför ytterligare perspektiv 

på det som studeras. Att observera hur deltagarna praktiserar sitt föräldraengagemang i olika 

former av deltagande hade därtill ökat uppsatsens tillförlitlighet. Informanterna är inte 

representativa för samtliga ”invandrarpappor” eftersom det inte går att uttala sig om alla utan 

var och en talar för sig själv. Uppsatsens resultat baseras således endast på de intervjuer som 

utförts och gör följaktligen inga anspråk på att dra generella slutsatser om ”invandrarpappor” i 

allmänhet. Det har varit svårt att finna tidigare forskning som ligger i linje med uppsatsens 

ämnesområde, vilket ledde fram till att uppsatsen refererar till litteratur som ligger nära 

uppsatsens forskningsområde.  Våra intervjufrågor kan upplevas känsliga eftersom det kan 

vara svårt att som föräldrar ge intrycket att man inte är engagerad. Detta kan vara en 

anledning till att resultatet på vår studie kan bli missvisande. En medveten återgärd vi tog för 

att komma runt detta är att informanterna inte fick tillgång till intervjufrågorna i förväg. Detta 

för att undvika svar som var kalkylerade. 

5.7 Etiska överväganden  

Under uppsatsens genomförande tog vi hänsyn till vetenskapliga rådets etiska riktlinjer om 

informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet och sekretess. Informationskravet 

innebär att informanterna meddelas om villkoren som gäller för intervjuerna och uppsatsen. 

Dessutom skall informanterna meddelas att han/hon har rätt att avböja sin medverkan. 

Informanterna informerades även om att anonymitet garanterades och allt datamaterial 

kommer att förstöras efteruppsatsens genomförande (Bryman, 2001). 

6. Analys 

I detta kapitel analyseras och presenteras uppsatsens datamaterial utifrån en fenomenologisk 

ansats. Analysen utgår från en sammanställning av informanternas uppfattning kring 

föräldraengagemang. Detta kopplas till uppsatsens teoretiska utgångspunkt, samt till tidigare 

forskning. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har det empiriska materialet 

delats in i följande tre teman: utbildningens betydelse, syn på engagemang och hinder för 

engagemang.  
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6.1 Syn på utbildning 

Föräldrar och lärare bör arbeta mot samma mål, dvs. barnets bästa. För att uppnå detta mål är 

det viktigt att föräldrar och skolpersonal delar samma värderingar kring skolutbildning. 

Genom att använda oss av Bourdieus tankar om kapital vill vi försöka fånga pappornas 

uppfattning om utbildning. Enligt Bourdieu är en av kapitalformerna det kulturella kapitalet 

och innefattar bland annat utbildning, som i sin tur leder till en tillgång till andra 

kapitalformer såsom ekonomisk och symbolisk kapital. Detta kan relateras till samtliga 

informanters uppfattning kring utbildningens betydelse. Informant (2) utryckte sig: ”Herre 

gud! den är världens viktigaste, det är ju framtidens garanti och inkomstkälla.” Informanten 

belyser i denna mening att utbildning har ett högt värde och menar att utbildning är avgörande 

för barnets framtidsmöjligheter. Uttalandet kan anknytas till Bourdieus teori om kapital som 

investering. Informanterna (3) tillägger dock att utbildning inte är en självklar väg för att 

uppnå en säker framtid:  

 

”Det finns många som är välutbildade som inte får det jobb som de är utbildade till. 

Man kan göra det man vill även om man inte har någon utbildning…..det beror på vad 

man har för chef och vilken kommun man hamnar i…..de ska kunna läsa och skriva och 

ha en utbildning, sen får vi se vad det handlar om.” 

 

Enligt informant (3) är utbildning viktigt eftersom barnet lär sig att läsa och skriva. Han anser 

samtidigt att utbildning inte garanterar ett arbete som motsvarar en persons utbildning utan 

flera andra omständigheter spelar en viktig roll som exempelvis kontakter och bostadsort. 

Informanten menar att sociala band är viktiga resurser, särskilt om de kan leda till arbete. 

Dessa tankar kan knytas till Bourdieus begrepp socialt kapital som avser individens relationer 

och/eller nätverk och att dessa band kan bidra till möjligheter. Genom relationerna kan 

individen öka sina möjligheter att uppnå sina mål och som kanske inte hade varit möjligt utan 

vissa kontakter. 

 

Förutom uppfattningen att utbildning ger en trygg och säker framtid, framgår det att papporna 

ser utbildning som ett viktig redskap för att införskaffa sig bättre status i samhället. Papporna 

ser utbildning som nyckeln till framgång i samhället och att en examen ökar möjligheten till 

ett värdigt arbete och till ett bra liv. De menar även att utbildning ger individen kunskaper om 

de spelregler som krävs i samhället och att utbildning ökar möjligheterna att nå en respekterad 

position i samhället. Informanterna relaterade till sin egen position i samhället, vilket de 
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visade ett missnöje över. Den position som informanterna erhåller ser de som en konsekvens 

av att de själva saknade utbildning. Denna erfarenhet skapade en rädsla kring barnets framtid.  

Papporna ansåg att utan utbildning kunde barnen hamna i samma position som papporna har 

idag, informant (4) berättar: ”Samhället är svår, det är svårt att hitta jobb, framtiden vill jag 

att hon ska ha bättre, hon ska inte följa sina föräldrars fotspår…... Bättre jobb för dem via 

utbildning. Denna informant (4) refererar till sin egen erfarenhet av samhället som han 

upplever som svår och problematisk. Den sociala status som han identifierar sig med är inget 

som han vill överföra till sina barn och han oroar sig över att dottern ska uppleva samma 

känsla av exkludering i samhället som han själv upplever. Informanten (4) berättar vidare: 

”Det är jätte viktigt annars kan du inte hitta jobb, om du inte har en utbildning så måste du 

jobba som jag, städare. När man har bättre jobb och bättre lön blir man accepterad.” 

6.2 Syn på engagemang  

De senaste decennierna har bland annat skolverket jobbat för ett ökat föräldraengagemang. 

För att uppnå detta är det viktigt att skolan och föräldrar har likartade syn på vad engagemang 

innebär. Det har länge varit känt att hem och skolan har olika uppfattningar om varandras 

uppgifter och ansvarsområden, speciellt kan synen på engagemang skilja sig med mellan 

skolpersonal och föräldrar med utländskbakgrund. Bouzak diskuterar i sin avhandling och 

pekar på att föräldrar med utländsk bakgrund ofta kommer från auktoritärt skolformer. Detta 

går att koppla till Bourdieus begrepp habitus som har betydelse för hur en individ orienterar 

sig på både ett fysiskt och på ett mentalt plan. Därför var det viktigt för oss att undersöka hur 

dessa pappor definierade begreppet engagemang. Informant (1) berättar att: ”Stora skolan är 

hemma, vi har en roll att var en lärare hemma, vi har samma uppgift men vi föräldrar måste 

göra mer. Vi har samma mål, barnets bästa” Denne informant (1) diskuterar olika 

ansvarsområden gällande barns uppfostran och utveckling. Han menade att föräldrarna har det 

största ansvaret för barnet eftersom han betraktar hemmet som den ”centrala” skolan. 

Dessutom anser han att föräldrar generellt sett bör engagera sig i större utsträckning än i dag.  

 

Papporna gav olika förslag på hur ett bra föräldraengagemang kunde se ut. En av 

informanterna (2) berättar om hur han skapar en god relation med sitt barn. Detta 

exemplifieras i denna mening: ”Att man i första hand tänker på att bli kompis med barnet, sen 

göra skolarbetet och utbildning mer intressant, genom frågor och lekar samt diskutera. Att 

dem förstår att vi finns för dem.” Informantens (2) syn på engagemang begränsar sig inte till 
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endast läxhjälp och kvartsamtal. Det är viktigt att barnet känner förtroende. Han menar att 

föräldrar kan skapa förtroende genom att delta och finnas där för barnet i olika sammanhang . 

Informantens förhållningssätt gentemot barnet kan kopplas till informationen som 

sammanställts av myndigheten för skolutveckling över hur föräldrar bör engagera sig i sina 

barns skolgång. Enligt informationen är det viktigt att skapa en god relation till barnet utöver 

läxläsning.  

 

Ett annat sätt som rekommenderas från skolpersonalen på hur föräldrar kan vara engagerad på 

är genom att besöka skolan och delta under lektioner. Denna rekommendation diskuterar 

informanterna (3). ”Föräldrar ska vara aktiva i alla nivåer, vara med, jag ska vilja vara med 

på en lektion vid sidan om, men det blir inte bra för barnet.” Han ser både fördelar och 

nackdelar med att närvara under lektionstid. Fördelen innebär att föräldern får ta del av det 

som sker i skolan och observera hur barnet fungerar under lektionerna och utanför lektionstid. 

Informanten menar dock att barnet kanske uppför sig annorlunda vid förälderns närvaro, 

vilket han ser som en nackdel. Detta leder till att föräldern egentligen inte kan veta hur barnet 

beter sig i skolan och att den information som föräldern är ute efter inte helt säkert framgår. 

Informanten (3) uttrycker detta genom att säga: ”Busiga barn förvandlas helt plötsligt till 

änglar” Denne informant (3) menar att det inte riktigt är givande att vara med under 

lektionstid. Enligt informanten är föräldrar deltagande på lektions tid inte givande, då man 

som observant inte får ta del av den riktiga informationen.  

 

Informanterna delar uppfattningen om att engagemang är en av många viktiga komponenter 

för att uppnå framgång i skolan. Samtliga pekar dock på vissa hinder för ett fullbordat 

engagemang. Informanten (4) uttrycker: ”Göra läxor det är viktigt jag vet inte” Enligt 

informanten (4) kan föräldraengagemang stärkas genom delaktighet och intresse för barnens 

skolarbete och läxor. Men samtidigt vet han inte riktigt hur han ska praktisera sitt 

engagemang.  

6.3 Hinder för engagemang 

Alla berörda parter är överens om vikten av föräldraengagemang för att uppnå skolframgång. 

Parterna är också medvetna om att det finns svårigheter i praktiken. Informanterna talar om 

hur ett exemplariskt engagemang borde se ut men menar samtidigt att det kan vara svårt att 
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leva upp till ett sådant rent praktiskt.  Nedan presenterar informanternas syn på hinder för 

engagemang. 

 

Under intervjuerna framkommer tydliga tecken på att informanterna upplever språket som ett 

hinder. Majoriteten av informanterna menar att deras språkkunskaper inte är tillräckliga i 

mötet med skolpersonalen och att det upplevs som problematiskt. En informant (4) uttrycker: 

”Jag är inte så insatt på grund av min svenska, jag förstår inte bra, min fru tar hand om det, 

men det är för lite information från skolan” Denna informant (4) berättar att han inte är 

speciellt aktiv i relation till hans barns skolgång på grund av språkbarriärer. Han bedömer att 

just bristande språkkunskaper är ett skäl till att han inte engagerar sig så mycket som han 

skulle vilja. Lahaies (2008) studie lyfter fram problematiken att föräldrar med utländskt 

ursprung oftast upplever språkbarriärer och kulturkrockar vilket går att koppla till det som 

informant (4) upplever.  

 

I Eirumlus (1998) avhandling framgår det att visa föräldrar med utländsk bakgrund känner sig 

blir missförstådda vilket kan leda till att visa föräldrar med utländsk bakgrund håller sig 

undan av rädsla att göra bort sig. Bristen på kunskap om olika kulturella skillnader kan vara 

en orsak till missförståndet. På frågan om hur informanterna upplevde bemötandet av 

skolpersonalen svarar informant (1) att: ”Jag har många idéer, men fru förstår bättre språket, 

hon förklarar för mig. Jag har många förslag men dem säger bara ok”. Informanten (1) anser 

att hans åsikter inte är betydelsefulla för skolpersonalen och upplever att han inte tas på allvar.  

 

Informanten (1) beskriver att det råder kommunikationsproblem mellan honom och 

skolpersonalen. Språket är ett hinder och det i sig skapar problem för dessa föräldrar att 

engagera sig fullt ut. Detta går att koppla med Bourdieus begrepp fält och doxa och menar att 

vissa regelverk råder inom det så kallade fältet som alla individer inte har tillgång till. Då 

individen saknar kunskap om det rådande regelverket som fältet innefattar kan vissa individer 

som vistas i särskilda sammanhang av grupper eller sociala nätverk ha svårt att etablera sig i 

fältet. Den grupp som saknar kunskap om de rådande regelverken faller i underordning. 

Informant (3) berättar om upplevelsen av att vara i underordning. ”De är inte eniga på vad de 

säger, man vet inte vem man ska lyssna på…Jag tycker inte att man har så mycket att säga till 

om skolan. Det verkar som om de drar egna slutsatser. Man får följa efter det…Vissa har ju 

rasistiska åsikter om saker och ting.” Informant (3) känner sig exkluderad från skolan när han 
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inte får chansen att vara delaktig i olika beslut. Bourdieu beskriver att individer som inte 

behärskar regelverket fullständigt får det svårt att etablera sig i fältet i detta fall skolan.  

 

Utöver språkbarriärer framkommer obekväma arbetstider som ett hinder för engagemang i 

barnens skolgång. Informanterna menar att deras arbetsbörda ligger i vägen för engagemanget 

eftersom arbetstiderna inte går ihop med skolans planerade aktiviteter.  Informant (4) berättar: 

”Vi jobbar båda jättemycket. Ibland har man inget alternativ när det gäller jobb. Men om jag 

kunde skulle jag hjälpa dem med läxorna och föräldramöten, men språket som hindrar mig 

också.” Informanten (4) menar att han inte har möjlighet att hjälpa sina barn med deras läxor 

både på grund av språksvårigheter och obekväma arbetstider. Trots att hans fru förstår och 

talar det svenska språket bra berättar han att även hon har svårigheter med att hinna med 

läxhjälp. Informanten (4) upplever tidsbristen som ett hinder för båda föräldrarna att kunna 

engagera sig. Liknande hinder existerar bland de andra informanterna som berättar att de inte 

har den tid som krävs för att de ska kunna delta i barnens utbildning.  Deras arbeten och 

ekonomiska behov av att arbeta mycket hindrar och utesluter dem från engagemang. Den 

fysiska tröttheten och obekväma arbetstider upplevs som övermäktiga. En av informanterna 

(1) beskriver:  

 

”Min fru är hemma på förmiddagen, inte jag, men det betyder inte att jag inte är 

intresserad, jag jobbar kväll och sover på dagen man måste jobb för att ge barnen ett 

stabilt liv, det går inte att klara sig på bara 15000 kr/mån” 

 

Informanten menar att den socioekonomiska situationen hindrar honom från att engagera sig. 

Informanten ser sig tvungen att arbeta obekväma tider för att kunna försörja sin familj och se 

till att familjen inte saknar något. Detta ser han som ett sätt att trygga familjens tillvaro så att 

barnen kan fokusera på skolan. Bourdieus begrepp om ekonomiskt kapital blir användbar för 

att kunna analyser hur informant (1) resonerar. Bourdieu menar att ett högt ekonomisk kapital 

underlättar en individs livsvillkor och valmöjligheter. Förutsättningen för en bekväm tillvaro 

är en stabil ekonomi, medan en instabil ekonomi kan leda till en isolering av individen. 

Informant (1) upplevde inte att han hade tillräckligt med ekonomisk kapital vilket lede till 

obekväma arbetstider som i sin tur hindrade honom att vara engagerad i det mån som han 

önskar. 
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6.4 Resultat sammanställning 

Undersökningens resultat ger en inblick i hur ”invandrarpappor” resonerar vad gäller 

skolutbildningens betydelse och engagemanget kring sina barns skolgång. Papporna i denna 

studie ser utbildning som nyckeln till framgång i samhället och att en examen ökar 

möjligheten till ett värdigt arbete och ett bra liv. De menar att utbildning ger individen 

kunskap om de spelregler som krävs i samhället och att den ökar möjligheterna att nå en 

respekterad position i samhället. Enligt ”invandrarpapporna” bestod deras engagemang bland 

annat av att de bidrog med den ekonomiska tryggheten i familjen så att barnen skulle kunna 

koncentrera sig enbart på skolan. De försökte även stödja och motivera sina barn att studera 

vidare och framhöll ofta hur viktig utbildningen var för deras framtid. När det gäller hur dessa 

pappor uppfattar sitt engagemang i sina barns skolgång, ansåg de att deras engagemang kunde 

vara bättre. Samtliga informanter uttrycker att de vill engagera sig i sina barns skolutbildning 

men att det inte lever upp till sina förväntningar. I intervjuerna framgick att bristande kunskap 

om skolan var ett hinder för engagemang utöver språk och tidsbrist. Utifrån Bourdieus 

diskussion bör individen ha kännedom om de föreställningar och normer (doxa) som råder 

inom fältet för att undvika underordning. Känner man till spelreglerna i samhället ökar 

sannolikheten att man blir en respekterad samhällsmedlem. På grund av att 

”invandrarpapporna” inte behärskar språket fullt ut och att deras ekonomiska situation kräver 

att de arbetar obekväma tider vilket placerar dem i ett underläge som gör att de inte kan 

engagera sig i den mån de skulle vilja. ”Invandrarpapporna” arbetar dessutom i branscher där 

det svenska språket inte praktiseras i någon större utsträckning, vilket ytterligare placerar dem 

i en underordnad position vad gäller möjligheten till språkutveckling. Bristerna i språket gör 

att skolans information upplevs som svårtolkad och leder till att ”invandrarpapporna” 

upplever en känsla av uteslutning. Det som förenar informanterna är att de är måna om att 

barnen får en bättre start i livet än de själva har fått. Visionen handlar om en bättre framtid för 

deras barn. Slutsatsen är att dessa pappor har en positiv inställning till föräldraengagemang 

och frågor kring utbildningens betydelse väckte starka känslor hos informanterna. Detta 

grundar sig i troligtvis att papporna upplevelser inte sig som ”fulländade medborgare” i 

samhället. 
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7. Diskussion 

Utifrån det insamlade datamaterialet upptäckte vi att papporna i stort sett delade samma 

uppfattning om vikten av engagemang för att uppnå skolframgång. Men synen på vad 

engagemang innebär skilde sig i jämförelse med den syn som myndigheterna för 

skolutveckling presenterat. Skillnaden låg i att skolpersonal hade ett önskemål om att 

föräldrarna skulle vara delaktiga i större mån än vad dessa pappor hade möjlighet till. 

Dessutom upptäckte vi att de flesta informanter inte var medvetna om riktlinjer som 

myndigheten för skolutveckling sammanställt. Föräldragruppen hade inte tillräcklig med 

kunskap om riktlinjerna. Detta kan vara en bidragande orsak till att papporna definierar 

engagemanget annorlunda. Utifrån intervjuerna kunde vi avläsa att dessa pappor var mer 

angelägna att uppfylla de grundläggande behov, så som mat, tak över huvudet och kläder. 

Utifrån Bourdieus begrepp habitus och fält anser vi att pappornas syn på engagemang grundar 

sig tillstor del i tidigare erfarenheter av skolan. Informanterna har växt upp och gått i skola i 

sammanhang som skiljer sig från den svenska skolkontexten. Papporna har därför bristande 

kunskaper om hur den svenska skolan fungerar. Under deras skolgång var det skolan som 

hade det huvudsakliga ansvaret för barnens uppfostran. Idén om att föräldrar har det yttersta 

ansvaret för barnuppfostran krockar med informanternas erfarenhet och föreställning av 

skolans roll. Detta gör det svårt för informanterna att vara delaktiga eftersom de inte 

behärskar det nya regelverken som gäller för fältet. Enligt Bourdieu är individens habitus, 

dvs. de normer och föreställningar som formar individen i barndomen avgörande för hur 

individen orienterar sig i det sociala rummet. Dessa normer och värderingar som individen bär 

med sig från sin uppväxt i utlandet är otillräckliga i det nya samhället. Under intervjuerna 

uttryckte vissa informanter att barnets mamma hade en bättre inblick i vad som pågick i 

skolan. Detta upplever vi som ett problem eftersom det sker en förskjutning av ansvaret till 

mamman och leder till en reproduktion av könsfördelning. Papporna betraktar sig själva som 

”inkomstkällor” medan mamman står för ”omvårdnaden” och är den starkaste länken till 

skolpersonalen. Papporna ser inte vikten av ett delat ansvar vad gäller engagemanget för 

barnens skolutbildning. De ser heller inte problematiken med att mamman tar det största 

ansvaret, vilket vi uppfattar som ett hinder.  

 

Svaret till våra frågeställningar hur pappor med utländsk bakgrund ser på utbildning och 

engagemang är att våra informanter ser utbildning som en nyckelroll för framgång i samhället 



 

24 

 

och möjliggör en ”klassresa” för deras barn. Papporna i vår uppsats har en stark vilja att 

engagera i sina barns utbildning, men det förekommer hinder av olika slag som försvårar 

engagemanget. En viktig ståndpunkt som papporna delar är att det har stor respekt för skolan 

och har förståelse för att skolan vill barnen väl, men de delar inte samma uppfattning som 

skolan i frågor kring hur engagemanget ska se ut.  

 

Avslutningsvis föreslår vi att vidare forskning inom området skulle kunna utföras genom en 

etnografisk deltagande observation där föräldraengagemanget studeras och observeras i 

praktiken. En sådan studie skulle kunna beskriva föräldraengagemang mer omfattande än en 

intervjuundersökning, som kan vara svår att hantera i relation till ämnesvalets omfång. 

7.1 Rekommendationer som kan öka föräldraengagemang 

För att uppnå ett ökat föräldraengagemang i skolans verksamhet anser vi att föräldrar och 

skolpersonal tillsammans sätter upp villkoren samarbetet. En annan tänkbar rekommendation 

för ett ökat engagemang är att låta föräldrar fylla i obligatoriska enkäter. Denna enkät ska vara 

översatt till olika språk. Syftet med enkäten ska vara att fånga upp föräldrars synpunkter och 

åsikter. Dessutom kan föräldrar vara med och formulera enkätfrågorna. Detta för att 

skolpersonalen ska få en inblick i hur föräldrar tänker och därmed blir frågorna relevanta. Det 

är även betydelsefullt att skolpersonalen och föräldrarna träffas och diskuterar frågor som kan 

uppstå. Syftet med dessa möten ska vara att beröra normer och värderingar som är viktiga för 

ett fungerande samarbete. Eftersom språket är ett hinder kan hemspråkslärare användas för 

tolkning. Detta förutsätter att hemspråksläraren är en del av skolverksamheten. Mångfald 

bland skolpersonal är ett ytligare ett viktigt element för att öka föräldraengagemang eftersom 

skolpersonal då kan fungera som tolk. En annan rekommendation som kan vara relevant för 

ett ökat föräldraengagemang kan vara att ha pappa dagar. Med detta menas att pappor, elever 

och skolpersonal har en dag tillsammans så att papporna kan en bättre inblick i skolans 

verksamhet. 
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Bilaga 1  

Stockholm 19/04-2010 

 

Hej  

Vi är två studenter som läser sociologi III vid Stockholms Universitet och har påbörjat vårt 

examensarbete. Syfte med vår studie är att förmedla hur pappor tänker kring sina barns 

skolgång. Vi vill undersöka första generationens pappor som har barn i grundskolan.  Studien 

kommer att bestå av kvalitativa intervjuer i ca 30-40 minuter och därefter sammanställas i en 

slutgiltig rapport som blir vår c-uppsats. Intervju frågorna kommer röra sig kring delaktighet i 

skolan. Vi lägger stor vikt på berättarens egna reflektioner. Vi följer vetenskapliga rådets 

rekommendationer. För etiska riktlinjer. Du som medverkande kommer naturligtvis få läsa 

uppsatsen innan inlämning. 

 

Tack för att du vill ställa upp på vår studie inför C-uppsats.  

 

Vänliga hälsningar  

 Züleyha Kilic, student 

0708-XX XX XX 

Temketu Woldu, student 

 0707-XX XX XX 
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Bilaga 2  

Stockholm 19/04-2010 

 

Intervjuguide  

 

Bakgrund  

När kom du till Sverige?  

Hur upplevde du det nya samhället? 

Är dina barn födda i Sverige? 

Hur gamla är dina barn? 

Vilken årskurs går dina barn i? 

 

Utbildningens betydelse 

 Vad betyder utbildning för dig?  

Vilka tankar har du om ditt/dina barns framtid?  

Vad är viktigast inför ditt barns framtid? 

Hur tycker du att det svenska utbildningssystemet fungerar? 

 

Engagemang 

Hur mycket vet du om den skolan ditt/dina barn går i? 

Vad tycker du om skolan? 

Hur fungerar kommunikationen mellan föräldrar och skola? 

Hur ofta är du närvarande i föräldrar aktiviteter? 

Hur blir du bemött i skolan? 

Hur ser du på din egen delaktighet? 

Skulle du vilja vara mer delaktig än vad du är idag? 

Hur skulle du vilja att samarbetet mellan skola och föräldrar ska se ut? 

Vad tycker du är viktigt för en fungerande samarbete? 

Hur skulle du som förälder definiera delaktighet? 


