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Abstract 

The aim of this study was to study parental interaction in two schools who’s segregated by 

class and ethnicity. A further aim was to study what kind of possibilities and difficulties the 

teachers experienced in the cooperation with their students’ parents. A qualitative approach 

was applied through two semi-structured interviews with two practicing teachers from a 

primary school and a middle school. Research has also been selected to enrich and 

complement theories and results in the analysis. To answer the aim and analyze empirical the 

study was based on three themes from abroad parental interaction and segregation. These 

themes that was emanated from was possibilities, difficulties and how the teachers managed 

to work with these. The results of the study demonstrate that different kind of possibilities and 

difficulties in the work with parental interaction emerges in relation to class- or ethnical 

segregation. Research, curriculum and the teachers are agreed with the importants of parental 

interaction. There are many different challenges in the cooperation with parents and these 

challenges separate from each other depending on different aspects. This study is based on the 

differences between a school segregated by class and a school segregated by ethnicity in the 

work with parental interaction. 

 

 

 

Nyckelord: Föräldrasamverkan, föräldrar, segregering, skolsegregering, etnisk segregation, 

klassmässig segregation, boendesegregation, grundskola, lärarperspektiv. 
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1. Inledning  

Denna uppsats sammanför två områden som intresserat både forskare, politiker, pedagoger 

och föräldrar
1
 under lång tid, nämligen föräldrasamverkan och skolsegregation. Det sker idag 

många förändringar inom skolvärlden och ofta kan man läsa eller höra intensiva debatter om 

dess förändringar. Senast i tidsskriften Dagens samhälle kunde man läsa om en debatt av 

Torbjörn Tenfelt (2016, april) som behandlade ämnet om det fria skolvalet. Artikeln beskriver 

att det finns  politiska grupper  som vill begränsa det fria valet för elever och föräldrar. 

Politikerna och lärarförbundet anser det vara en orsak till det ökade kunskapsgapet mellan 

skolorna. Artikeln beskriver även att politikerna anser att det fria skolvalet är orsaken till 

skolsegregationen och vill därför begränsa valet medan andra politiska grupper anser att det är 

boendesegregationen som är orsaken till skolsegregationen och vill därför inte avskaffa det 

fria valet. Oskar Nordström Skans och Olof Åslund (2009, s 49) menar att syftet med att 

införa det fria skolvalet var att minska den etniska segregationen som uppstod på grund av 

bostadssegregation men istället kom segregationen att öka. 

 

Anders Trumberg (2011) skriver också att skolan och skolpolitiken förändras och har förnyats 

och som präglas av sin samtid. Sverige hade tidigt ett splittrat skolsystem med olika linjer och 

privata alternativ. Under 1940-1960 talet skedde en förändring som innebar att skolan skulle 

utvecklas mot en enhetlig skola. Denna typ av skolsystem som var styrt av staten skulle 

garantera en likvärdig bildning oavsett i vilken del av landet man bodde. Redan under 1970-

talet kom åter igen en ny förändring mot en decentralisering där ansvaret för skolorna istället 

hamnade hos kommunerna. Sedan under 1990-talet genomfördes skolvalsreformen och 

skolpengssystemet för att öka valfriheten. Trumberg sammanfattar skolhistorian med att det 

svenska skolsystemet gick från att ha varit ett offentligt dominerande och enhetligt skolsystem 

till ett system med hög grad av valfrihet. Dessa reformer har gjort att man idag kan se ökade 

konkurrenser mellan skolorna, fortsätter författaren. Trumberg skriver att forskningen visar att 

                                                           
1
 I denna uppsats innefattar begreppet föräldrar den/de personer som är vårdnadshavare för barnet. 
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den svenska skolan blivit alltmer uppdelad och att elever genom det fria skolvalet väljer bort 

de skolor med sämre rykte som i sin tur har lett till en ökad segregation både inom skolor och 

mellan skolor. Ove Sernhede och Ingegerd Tallberg Broman (2014) berättar om att 

segregering och polarisering har ökat i samhället sedan i början på 1990-talet. Decennierna 

efter andra världskriget hade en inriktning på det gemensamma och generella välfärdsåtgärder 

och “en skola för alla” där likvärdighet var starkt politiskt förankrat. Nu menar författarna att 

de nya mönstren som skapats utifrån polarisering och segregeringen kraftigt avviker från de 

decennierna som var närmast efter andra världskriget och deras centrala fokus (s.9).  

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning visas att skolsegregationen har medfört nya typer av 

utmaningar i arbetet med föräldrasamverkan. Sociala och kulturella barriärer kan skapa 

många svårigheter menar Laid Bouakaz (2009). Författaren fortsätter och skriver om att 

föräldrars engagemang för deras barns skolgång kan bero på vilken klass de tillhör (s.43). I 

Stefan Svallfors (2010) text bekräftas även detta och det framkommer att barn med föräldrar 

tillhörande en högre samhällsklass ofta har större inverkan på sina barns utbildningar och 

prestationer (s.31-34). I en artikel ur Lärarnas nyheter (2010, augusti) av Maria Nöjd står 

rubriken “Föräldrakontakter - svårt men viktigt” som menar att gränserna mellan skola och 

hem blir alltmer flytande och att många lärare upplever att de inte har kompetens gällande det 

professionella arbetet med föräldrakontakter. Artikeln belyser bristen på forskning om arbete 

kring föräldrasamverkan och genom det behandlas inte ämnet rättvist på lärarutbildningarna. 

Det är sällan som man lyfter vikten av en bra dialog, att varje dag växla några ord med 

föräldrarna och informera varandra om vad som varit under dagen (Nöjd 2010 augusti). 

Nabila Alfakir (2010) beskriver möjligheterna inom föräldrasamverkan och betydelsen för 

barnets utveckling. Hon bekräftar vikten av hur en bra dialog leder till ett bättre samarbete 

mellan föräldrar och skolan och där barnets kunskapsutveckling står i centrum. Författaren 

understryker att föräldrasamverkan bygger på en grund av god kommunikation mellan 

parterna som kan uttryckas i olika typer av kommunikation och dialoger.  

 

Ämnet för uppsatsen har valts i relevans till lärarens yrkesuppdrag för att främja och förstå en 

viktig del av läraryrket, nämligen föräldrasamverkan. Genom konkreta exempel ges en inblick 

i arbetet med föräldrar och kan förbereda till exempel nyexaminerade lärare och studenter på 

verkliga situationer och eventuell problematik som kan uppstå. 
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1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur föräldrasamverkan fungerar i etniskt 

respektive klassmässigt segregerade skolor. Detta kommer att undersökas och jämföras 

genom en intervjustudie med verksamma pedagoger. 

 

Syftet kommer att besvaras genom följande frågeställningar: 

* Vilka svårigheter kan uppstå i arbetet med föräldrasamverkan i respektive segregerade 

skola? 

* Vilka möjligheter kan uppstå i arbetet med föräldrasamverkan i respektive segregerade 

skola?  

* Hur hanterar pedagogerna dessa möjligheter och svårigheter i yrkespraktiken? 

 

1.2 Disposition 

Efter inledning och frågeställningar behandlas i kapitel två definitioner av centrala begrepp i 

uppsatsen. Kapitlet introducerar läsaren för begreppens definitioner och ger förkunskaper till 

kommande kapitel där begreppen sätts in i sammanhang. Därefter beskriver kapitel tre en 

djupare förklaring av begreppen med hjälp av tidigare forskning. I kapitel fyra presenteras 

metodval samt olika urval och argumention för dessa. Även arbets process och tillförlitlighet 

presenteras i kapitel fyra. Kapitel fem behandlar intervjustudiens resultat och empirin 

analyseras. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel. I detta kapitel diskuteras resultatet 

av resultatanalyserna.   

 

2. Definitioner av centrala begrepp 
I detta avsnitt kommer olika begrepp i relation till segragation att förklaras. Begreppen 

kommer därefter att kopplas till skolan och behandlas i tidigare forskningsavsnittet och i 

analysen. Det finns flera orsaker till att olika typer av segregation uppstår i vårt samhälle. Det 

finns dock gemensamma faktorer som påverkar att segregationen kommer till uttryck på olika 

sätt.  

2.1 Segregation  
I denna uppsats förstår vi segregation så som NE (2016 a) förklarar begreppet, som det 

rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Detta kan ske på grundval av socioekonomisk 

status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet etc. Anders Trumberg (2011) bekräftar även detta 
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genom att förklara att segregation handlar om åtskiljande där en hierarkisk skillnad mellan 

minst två grupper uppstår. Trumberg förklarar även att segregation kan ses som ett tillstånd 

där grupper av individer lever skilda från varandra och inte möts i det “sociala rummet” 

(s.20). 

2.2 Boendesegregation 
Vi definierar boendesegration enligt NE (2016 b) beskrivning om  boendesegregation som ett 

tillstånd på bostadsmarknaden som innebär att grupper av hushåll med olika resurser bor 

geografiskt åtskilda från varandra. Boendesegregationen förstår vi som ett fall av segregering 

men som riktar sig mer mot bostadsmarknaden och de bostadsmönster som uppstår. Ofta är 

boendesegregationen klassmässigt och etniskt grundad (Trumberg 2011, s.54). Detta är en 

kulturgeografisk definition som förklarar ett nutida tillstånd där stadens segregering i skolor 

och i bostadsområden har effekter på föräldrasamverkan.  

2.3 Etnicitet   
Etnicitet har många olika definitioner och även forskare har svårt att definiera ordet då det är 

så brett. I vår uppsats kommer vi att utgå från både de essentiella perspektivet om etnicitet och 

de konstuktionismiska då begreppet är komplext och inte tillräckligt omfattande utifrån enbart 

ett perspektiv. En etnisk grupp beskrivs i NE (2016 c) som en grupp av människor med 

gemensamt ursprung eller gemensam kultur. Trumberg (2011) förklarar etnisk segregation 

som en grupp av människor som majoritetsbefolkningen anser vara mer annorlunda och icke-

europeiska. Tolkningar vi gör utifrån hans definiton är att etnicitet här ses som en koppling till 

fysiska attribut. Hanna Wikström (2009) menar att etnicitet i enklaste form handlar om 

kategorisering, tillhörighet och ursprung. Hon påpekar även att man inom forskningen kan 

urskilja olika ansatser där två av dem kallas essentialism och konstruktionism. Utifrån 

essentialism så ses tillhörighet och urspung som fasta och oföränderliga och man föds in i sin 

etnicitet. Konstruktionism ser tillhörighet och ursprung som en spegling av sociala relationer 

och sociala processer. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv är man inte svensk, kurd etc. utan 

man blir detta genom sociala processer.  

2.4 Klass 
Det finns olika definitioner av begreppet klass som vi här kommer att presentera på två vis. 

Ett första synsätt på klass handlar om samhällets totala ojämlikheter så som inkomst, 

utbildning och samhällspositioner. Vad menar människor när de pratar allmänt om klass? Är 
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det att mäta människors inkomster, yrkesindelning eller är det utbildning som avgör vilken 

klass man kategoriseras in i? Christofer Edling och Fredrik Liljeros (2010, s.36) beskriver 

klass som ett samlingsnamn på samhällets totala materiella ojämlikheter. Författarna skriver 

även att andra forskare menar att klassbegreppet måste ha en mer specifik innebörd och menar 

då att klass handlar om positioner i arbetsdelningen i samhället. En annan betydelse är att 

klass enbart skapas av gemensamma grupper med gemensamma materiella intressen, inte att 

det skapas av forskare som definierar begreppet (s. 37). Edling och Liljeros sammanfattar 

forskarnas definitioner med att klassförhållanden grundar sig i arbetsdelningen i samhället och 

i materiella villkor som vi har tillgängligt för vår försörjning.  

 

Ett andra synsätt på begreppet betonar snarare klass som något man gör eller har, aspekter så 

som stil, smak och sociala relationer spelar in. Fanny Ambjörnsson (2003) skriver att 

begreppet klass bör betraktas som ett av många perspektiv som visar på hur ojämlikhet i 

samhällen skapas utifrån hur hierarkier uppstår mellan grupper när sociala, kulturella och 

ekonomiska resurser fördelas efter olika mönster. Ambjörnsson hänvisar även till sociologen 

Pierre Bourdieus som beskriver att klasskillnader inte enbart upprätthålls genom tillgång till 

ekonomiskt kapital utan att det handlar minst lika mycket om ordning utifrån stil, smak och 

sociala relationer (s.35-36). I den här uppsatsen kommer vi att använda Edling och Liljeros 

(2010) definition av klass som menar att arbetsdelning och materiella villkor som finns 

tillgängligt för vår försörjning skapar klassförhållanden. Dessa aspekter påverkar människors 

möjligheter att hantera olika situationer.  

2.5 Föräldrasamverkan 
Föräldrasamverkan innebär all kontakt mellan skolpersonal och föräldrar. Exempel på 

föräldrasamverkan kan vara utvecklingssamtal, föräldramöten, mejlkontakt, vardagliga möten 

mellan förälder och lärare, telefonkontakt etc. (Alfakir 2010, s. 15-35). Detta är en allmän 

definition av föräldrasamverkan som vi i denna uppsats utgår från. Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 betonar i avsnittet om övergripande mål 

det som skolan och läraren ska göra, vilket är ett starkt ordval som beskriver ett måste till 

skillnad mot bör som beskriver en rekommendation. I avsnittet tas samarbetet med föräldrarna 

upp, vilket vi valt att benämna som föräldrasamverkan. “Skolan och vårdnadshavarnas 

gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa förutsättningar för barns och 

ungdomars utveckling och lärande”. Läroplanen beskriver även: 
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Alla som arbetar i skolan ska: 

* Samarbeta med elevens vårdnadshavare så att man tillsammans kan 

utveckla skolans innehåll och verksamhet. 

Läraren ska: 

* samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling  och  

* hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation 

och iaktta respekt för elevens integritet.” (Skolverket 2011, s16.) 

 

Då läroplanen är de styrdokument lärarna ska följa visar citatet här att 

föräldrasamverkan är en central del av arbetet. 

 

3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Boendesegregation 
Det finns flera orsaker som bidrar till att boendesegregation kommer till uttryck och får olika 

konsekvenser. Trumberg (2011) skriver i sin avhandling om att den allmänna debatten kring 

samhällsutveckling oftast behandlar boendesegregation. En segregation som är ett problem för 

både samhället och enskilda individer. I takt med att boendesegregationen ökar blir en av 

konsekvenserna att det påverkar elevers val av skola eftersom föräldrars inkomster och 

utbildningsbakgrund har en betydelse för skolvalet (Trumberg 2011,s.18-19). Ingegerd 

Tallberg Broman (2014) bekräftar även detta och menar att elevers sociala bakgrund åter får 

en allt större betydelse för elevernas skolgång. I lägesrapporter och forskningsöversikter är det 

föräldrarnas utbildningsnivåer som har störst påverkan på elevernas skolval och även 

elevernas prestationer i skolan.Tallberg Broman bekräftar även att en ny typ av differentiering 

och sortering skett på grund av boendesegregationen. Även skolvalsreformen har bidragit med 

minskad likvärdighet och ökad segregering vilket är en konsekvens menar Tallberg Broman.  

 

Trumberg (2011) fortsätter på spåret om att föräldrars inkomster och utbildningsbakgrund har 

en stor påverkan på barnens framtida skolgång och utbildning vilket resulterar i att 

segregationen fortlöper på samma sätt. Både Tallberg Broman och Trumbergs beskrivningar 

är en konsekvens av boendesegregationen. Forskningen i denna artikel av Erica Frankenberg, 

Genevieve Siegel-Hawley och Jia Wang (2011) beskriver orsaker till boendesegregation och 
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motsvarar det som Trumberg beskriver och att detta inte bara är ett svenskt fenomen. För att 

fortsätta i ämnet om det fria skolvalet som en orsaksfaktor till segregering av olika typer i 

skolan så skriver Frankenberg et alt. (2011) om “charter schools”  vilket ungefär motsvarar 

svenska friskolor. Skillnaden mellan friskolor och charter schools är att charter schools är 

offentligt ägda och finansierade. Frankenberg et alt. (2011) beskriver relationen  mellan 

charter schools och segregeringen som sker i USA och menar att trots att en charter school 

ska vara till för “alla”, inte bara för mer privilegierade barn av högre social klass så blir det 

ändå den typen av diffrensiering. Forsknigen som gjorts visar att ansvaret ligger mycket hos 

föräldrarna och för att få en plats på en charter school krävs engagemang och 

rekommendationer från lärare eller exemplariska uppsatser som är meriterande för studenten 

för att få en plats. Kommer studenten in på skolan kan det även vara så att föräldrarna har 

ansvar för transporteringen till och från skolan, vilket resulterar i en ekonomisk faktor. Hela 

processen handlar egentligen om resurser där resursstarka människor står högst i hierarkin 

(Frankenberg et alt. (2011). Den svenska kopplingen som vi kan se till charter schools är den 

fria skolvalsprincipen. Segregeringen främjas och fortlöper genom att barn placeras efter 

föräldrars kriterier och engagemang i skolvalet, vilket är ytterligare en orsak. Trumberg 

(2011) och tidsskriften i “Dagens samhälle” (Tenfelt 2016, april) bekräftar att det fria 

skolvalet är en orsak till diffrentiering vilket kan leda till boendesegregstion, som inte enbart 

kommer till uttryck i Sverige.  

3.2 Etnisk segregation i relation till skolan 
3.2.1 Etnicitet 
Abby Peterson och Mikael Hjerm (2007) menar att flera forskare refererar begreppet etnicitet 

till gruppbildning, identitet, känsla av samhörighet och kulturell och social gränsdragning 

mellan “oss” och “de andra” (s.16). Författarna fortsätter förklara att det etniska ursprunget är 

som en grund för gemenskapen i samhället och på grund av det är det svårt att bli en del av 

samhället om man inte föds in i den.  

3.2.2 Etnisk segregering 
En person som anländer till ett land kommer med stor sannolikhet i första hand känna 

tillgivenhet med det kulturella sammanhang hen utvandrade ifrån och detta är en av orsakerna 

till att det blir segregerade samhällen och bostadsområden avslutar Peterson och Hjerm. Ett 

annat perspektiv om vad etnisk segregation beror på skriver Oskar Nordström Skans och Olof 

Åslund (2009) om. De beskriver att frågan om etnisk segregation i den allmänna debatten är 
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intim och förknippad med sociala problem. Författarna förklarar begreppet segregation som 

något som oftast kopplas till bostadsmarknaden och etnicitet till utländsk bakgrund. 

Nordström Skans och Åslunds rapport berör segregeringen mellan två folkgrupper, infödda 

och invandrare och platser där dessa “olika grupper” av människor möts, exempelvis i skolan. 

Nordström Skans och Åslund beskriver att etnisk segregation ofta kopplas med låg inkomst 

och utbildning som drivande faktorer för själva segregeringen. Det är inte etniciteten i sig som 

utgör den största drivningsfaktorn utan det är kopplingarna emellan. Författarna vill dock 

understryka att en persons yrke, inkomst eller bostad kan bero på etnisk bakgrund (genom 

diskriminering t.ex.) och genom det är etniciteten indirekt en orsak till segregeringen. 

Trumberg (2011) menar även att dessa människor kategoriseras och har svårare att komma ut 

på arbetsmarknaden och anpassa sig i samhället då dessa människor oftast bosätter sig i 

samma områden och genom det skapas etnisk boendesegregering. 

 

Det finns en tydlig koppling mellan etnisk och ekonomisk segregation, ju större population av 

“synliga invandrargrupper” i ett område (det vill säga invandrare med bakgrund i sydöstra 

Europa, Asien, Latinarmerika, Afrika) desto större är koncentrationen av ekonomiskt 

resurssvaga. I de mest resurssvaga områdena bor numera synliga invandrargrupper och 

ekonomisk segregation har allt mer blivit synonymt med den etniska segregationen då det är 

ekonomin som styr kategoriseringen av olika samhällsklasser (Socialstyrelsen 2010). Det som 

sammanfattningsvis kan sägas är att den ekonomiska ojämlikheten är en stor del av den 

klassegregering som uppstår i samhället och att etnicitet och resurssvaghet ofta hänger 

samman. 

3.2.3 Etnisk skolsegregation 
Det finns inga märkbara skillnader mellan föräldrars förväntningar och önskningar i relation 

till skolan utifrån etniskt ursprung eller social klass menar Bouakaz (2009). Alla vill sitt barns 

bästa och se dem lyckas och få goda resultat i skolan även om bristande kunskaper om 

skolsystemet kan finnas hos föräldrarna. Sådana bristande kunskaper kan skapa påtagliga 

svårigheter speciellt i skolvärlden i utvecklandet av nära samarbetsrelationer mellan läraren 

och föräldern/föräldrarna. Dessa svårigheter är särskilt märkbara i skolor med större antal 

barn av utländsk bakgrund fortsätter Bouakaz (2009). Barn (speciellt) med invandrarbakgrund 

pendlar ofta mellan två världar menar författaren, dessa världar är hemmet och skolan. De 

kunskaper, värderingar och normer de tar med sig hemifrån är inte alltid av värde i skolmiljön 

medan det barnen lär sig i skolan kan vara svårt att sedan förmedla hem till föräldrarna (s.15). 
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Författaren Nabila Alfakir (2010) bekräftar även detta i sin bok att det ofta blir en kamp för 

barnet mellan skolan och hemmet om vem som ska vinna barnets förtroende. Hon skriver 

vidare att barnen tar med sig föräldrarnas värderingar till skolan samtidigt som de vill förstå 

sin lärare och följa undervisningen. Alfakir poängterar att problemet är att varken skolan eller 

föräldrarna är medvetna om barnets utsatthet att hitta de rätta idealet. Hon menar att barn 

behöver båda förebilderna för att växa och lära, och hur ska de fungera när förebilderna 

misstror och motarbetar varandra.  

3.3 Klassmässig segregering i relation till skolan 
3.3.1 Orsaker och konsekvenser 
Tallberg Broman beskriver skola och utbildning ur ett historiskt perspektiv och menar att de 

även har i ett globalt perspektiv varit i hög grad organiserade och segregerade efter etnicitet, 

ras, klass, kön, religion och ålder under större delen av skolhistorien. Olika gruppers 

möjligheter till tillgångar skiljer sig mot varandras och olika typer av utbildning erbjuds även 

de olika typerna av elevgrupper (s.19). Edling och Liljeros (2010) vidareutvecklar det 

historiska perspektivet och menar att skillnader i dödlighet och sjuklighet mellan klasserna 

startar redan i moderlivet. Uppväxtvillkoren, yrkeslivet och resurser bestämmer klass och har 

således en påverkan på människans hälsa. Klasskillnader i hälsa påverkar inte bara de med 

tungt och farligt arbete utan också hierarkin på arbetsplatsen har visat sig påverka. Det har 

framkommit att ju mer man får bestämma, desto friskare blir man. Även osäkerheten ifråga 

om arbetslöshet och osäker inkomst har påverkat hälsan då man oroar sig för ekonomin och 

överlevnad som sedan resulterar i större risk att bli sjuk. Det har också visat sig att 

hälsoskillnader mellan klasserna påverkas av urval, exempel att den som har en svag hälsa har 

svårare att göra karriär och hamna i mer högre klasser (Edling & Liljeros). Detta bekräftar 

även Lars-Olof Hilding (2011) som beskriver att människors klasstillhörigheter påverkar dem 

och klassbakgrund skiljer människor från varandra. Genom detta påverkas föräldrars 

möjligheter och förutsättningar att vara engagerade och hantera olika situationer i exempelvis 

skolan.  

3.3.2 Skolsegregation och föräldrasamverkan 
Skolverkets rapport 374 (2012) visar att föräldrars socioekonomiska ställning har betydelse 

för elevers skolresultat och att betydelsen av socioekonomisk ställning kan påverka hur 

likvärdigt utbildningen fungerar. PISA-undersökningar visar att elevens socioekonomiska 

bakgrund är den starkaste förklaringsfaktorn till vilken typ av skolplacering elever har och 
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elevens studieresultat (Skolverket 2012). Trumberg (2011, s.52) redogör för en tidigare studie 

av Arnman & Jönsson där de undersöker hur den sociala sammansättningen på skolorna 

påverkas av dess placering och organiseringen av samhällsklasserna. Det visade att de elever 

som betecknas som högstatusklasser kännetecknas av det starka stöd de får hemifrån och 

lärare har då större möjlighet att fokusera på elevernas personliga utveckling. Detta ger 

förutsättningar för att grunda en god föräldrasamverkan då stöd och engagemang är en viktig 

grund. Till skillnad från högstatusklasserna framkom det i studien att de från 

“lågstatusklasserna” inte hade lika starkt stöd hemifrån och konflikthantering var ett större 

fokus än den personliga utvecklingen i dessa skolor (Trumberg, 2011).  

  

De samband som kan ses är att resurser så som ekonomin skapar kategoriseringar där 

människor placeras i olika fack utifrån tillgångar och resurser så som högstatusklasser, medel- 

och lågstatusklasser. Ekonomin är således en av de orsaksfaktorer som bidrar till olika typer 

av segregation. Hilding (2011) menar dock att det inte enbart handlar om ekonomiskt kapital 

utan även om det sociala kapitalet, så som förhållningssätt, språk och stil som en bidragande 

faktor för att skilja ut den traditionella överklassen från det övriga samhället.  

3.4 Föräldrasamverkan 
Anledningar till att ha en god relation mellan skola och föräldrar tas upp i ett yttrande av 

utbildningsdepartementet och skolverket. De betonar att föräldrarna är de viktigaste 

personerna i barnens liv och kan vara en bra resurs för skolan. Dessutom är det föräldrarna 

som har bäst kunskap om sina barn och har rätt till att ha del i barnets fostran, liv och 

verksamhet vilket förutsätter samarbete mellan skola och hem. Den vardagliga kontakten 

betonas men föräldrarna bör även vara delaktiga i lokala styrdokument så som arbetsplan och 

skolplan (SOU 1997:121).  

 

Sverige är och blir allt mer ett mångkulturellt land och inte minst kommer det till uttryck i 

våra skolor. Olika kulturer och språkbarriärer kan göra arbetet med föräldrasamverkan till en 

större utmaning och kunskap och vilja krävs för att hitta lösningar till dessa utmaningar. 

Läroplanen kräver att läraren ska samverka med föräldrar och genom det är det lärarens 

skyldighet att arbeta fram ett sätt där samverkan fungerar för olika föräldrar.  Bouakaz (2009) 

redogör för en tidigare studie om föräldrasamverkan av Epstein som beskriver sex typer av 

föräldrasamverkan: Lärande möten, tvåvägskommunikation, ideellt arbete, lärande i hemmet, 

beslutsfattande, samverkan med samhället. Dessa sex typer av samverkan använde Bouakaz 



15 
 

för att forma en strukturram för ett forskningsprojekt som handlar om länken mellan hem och 

mångkulturella skolor. Bouakaz tar även upp föräldrars perspektiv på ideellt arbete i skolan 

och skriver utifrån sin intervjustudie att många föräldrar gärna vill hjälpa till och har mycket 

att erbjuda men vet inte hur. Han skriver även om att många invandrarföräldrar är rädda att 

ställa frågor för att de tror att de kanske inte kommer att förstå svaren. Projektet leddes av fyra 

kvalificerade lärare som talade fyra olika språk (bosniska, pashto, svenska, arabiska) dessa 

lärare valdes ut till projektet för att agera “länkar” för att länka samman föräldrar och skola i 

ett förortsområde. Bouakaz menar att tala föräldrarnas språk och ha kunskap om föräldrars 

hemland, kultur och religion var av stor vikt för projektet. Det huvudsakliga syftet var att 

stödja föräldrarna i frågor som rörde barnens utbildning och uppmuntra lärare på skolan och 

föräldrar att ta initiativ till en närmare arbetsrelation och stärka banden och kommunikationen 

mellan parterna. Länkarna förväntades inte lösa problematik direkt utan mer försöka 

mobilisera familjer så att de blev aktiva medspelare och aktörer med egna förmågor att stödja 

lämpliga insatser från läraren. Föräldrar bjöds in till ett möte i skolan för att diskutera vad de 

tyckte de var i behov av för att kunna engagera sig mer aktivt i sina barns skolgång och vilka 

hinder som fanns och hur de skulle kunna samarbeta för att kunna samverka bättre med 

skolan. Det framkom att många föräldrar hade bristande kunskaper om det svenska 

skolsystemet och genom detta kände osäkerhet inför att  närma sig skolan (Bouakaz 2009). 

Som Bouakaz förklarar utifrån sina intervjustuider så vill föräldrar kunna engagera sig i sina 

barns skolgång men det är inte alltid de får möjligheter till detta och det är en rättighet alla 

föräldrar bör få, att kunna ta del av och stödja sina barn i deras skolgång.  

 

Föräldrasamverkan skiljer sig i olika typer av områden enligt lokala och nationella studier 

som har gjorts vid Malmö högskola. Dessa studier visar att det finns märkbara skillnader i 

föräldrakontakten mellan olika områden. Föräldrar i resursstarkare områden uppfattas ha 

högre krav på arbetet i förskolan, på delaktighet och lärande och engagerar sig mer i 

verksamheten och dess arbete skriver Nöjd (2010). Det står dock klart i läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) att samarbetet med föräldrar är ett av 

uppdragsmålen i läraryrket. De slutsatser vi drar är att oavsett vilket engagemang, social klass 

eller etnicitet en elevs föräldrar tillhör är fortfarande pedagogens uppdrag detsamma. 

Familjerna har rätt till stöd för att främja barnets kunskapsutveckling och möjlighet till att 

fostras till en god samhällsmedborgare oavsett, vilket även läroplanen betonar som en viktig 

del av lärarens uppdrag.   
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“Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja 

elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare.Skolverket 2011, s.9).”  

4. Metod 

4.1 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjumetoden har valts eftersom att syftet med uppsatsen är att få ta del av 

pedagogernas erfarenheter och tankar om föräldrasamverkan i de olika segregerade skolorna 

som valts för uppsatsen. Syftet med en kvalitativ intervju är att få detaljerade och oväntade 

svar. Vidare är syftet att få förståelse för individens uppfattningar om ett visst fenomen 

(Bryman, 2011). I kvalitativa intervjuer är fokuset riktat mot den intervjuades synpunkter och 

erfarenheter. Det är med fördel att vara öppen och låta intervjun röra sig i olika riktningar 

eftersom detta ger vidare kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant. I denna 

intervjumetod kan intervjuarna avvika i relativt stor utsträckning från varje form av 

intervjuguide eller schema som formulerats. Detta gör att kvalitativa intervjuer är flexibla och 

följsamma efter den riktning som intervjupersonens svar går i (Alan Bryman (2012, s.413). 

En nackdel med kvalitativa intervjuer som Alan Bryman (2012) betonar är att det kräver tid 

och vissa erfarenheter då intervjuerna ska transkriberas, kodas och bearbetas. Författarna 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) skriver om kvalitativ forskning där kvalitativa 

intervjuer är en del av metoden.  De menar att kvalitativ forskning mer handlar om att gå på 

djupet och förstå fenomenet. Det handlar om att skapa fördjupad förståelse för människors 

handlingar och tankar vilket är en fördel med kvalitativ forskning och därav anledningen till 

att vi således valde kvalitativ forskningsmetod för denna uppsats. 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur föräldrasamverkan fungerar i etniskt och klassmässigt segregerade skolor. Vi 

anser att denna metod var den som skulle hjälpa oss mest att uppnå vårt syfte och mål 

eftersom metoden är flexibel och öppen för respondentens tankar och uppfattningar. Utifrån 

litteraturens riktlinjer och utifrån syfte och frågeställningar har en intervjuguide gjorts (Se 

bilaga 2). Innan frågorna formulerades till intervjuguiden beaktades först de frågeställningar 

som ska besvara syftet och lämpliga teman som skapades. Den utformade intervjuguiden var 
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till hjälp för att undersöka det som avsågs att undersöka genom intervjufrågor. Frågor om 

intervjupersonens bakgrund, skolans område och hur arbetet med föräldrasamverkan ser ut i 

praktiken förbereddes inför intervjun. När intervjuerna sedan gjordes ändrades vid behov 

ordningsföljden utav frågorna för att få en röd tråd utifrån samtalet. Även nya följdfrågor 

ställdes utifrån de svar intervjupersonen gav. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades för att sedan möjliggöra analysen.  

 

En semistrukturerad intervju beskriver Bryman (2011 s.415) som en intervju där en 

intervjuguide med förhållandevist specifika ämnen och frågor finns med men som inte 

behöver komma i samma ordning som i guiden väl i intervjun. Intervjupersonen har möjlighet 

att utforma sina svar fritt på sitt eget vis och frågor som inte ingår i intervjuguiden kan även 

ställas om tillfälle ges, vilket är en av fördelarna med denna intervjuform. Intervjuprocessen 

är flexibel i denna typ av intervju och fokus ligger på intervjupersonens uppfattningar och 

tolkningar av olika frågor. Fejes och Thornberg (2009) förklarar dock att en svårighet med 

denna metod är att få ut så mycket tankar och svar från den intervjuade som möjligt, i och 

med att intervjuguiden endast består av några frågor. Frågorna som ska ställas ska inte vara 

ledande frågor utan öppna, korta och tydliga frågor där den intervjuade kan associera fritt och 

berätta dennes tankar kring fenomenet. Bryman skriver också att det är av betydelse att ställa 

frågor som berör bakgrundsfakta för att kunna placera intervjupersonens svar i ett 

sammanhang.  

4.3 Urval 
De urval som gjorts för denna uppsats är val av intervjuplatser. Vi har valt två skolor som är 

segregerade på olika sätt för att sedan jämföra hur det påverkar arbetet med 

föräldrasamverkan. Vi valde att ha två skolor som är etniskt- och klassmässigt segregerad i 

studien. Centrumskolan har vissa utmärkande drag av klass- och etnicitetsmässig segregering 

och Förortskolan andra utmärkande drag. Dessa skiljer sig från varanda men båda är etniskt 

och klassmässigt segregerade. Vi har valt att i denna uppsats skilja skolorna åt för att 

tydliggöra jämförelsen mellan dessa. Förortskolan har vi valt att fokusera på som etniskt 

segregerad och Centrumskolan som klassmässigt segregerad för att hitta tydliga skillnader i 

arbetet med föräldrasamverkan. I denna del av metodkapitlet kommer vi att beskriva varför 

vissa val gjorts, intervjupersonerna, skolorna och hur intervjuerna gick till.  
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4.3.1 Målinriktat urval 

Bryman (2011) förklarar målinriktat urval som är en vanlig urvalsteknik inom kvalitativ 

forskning. Urvalet av intervjupersoner grundar sig i att försöka få de att stämma överens med 

forskningsfrågorna och respondenterna. De har då valts ut efter deras förmåga och position att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Då denna uppsats bygger på föräldrasamverkan och 

jämförelser i arbetet med föräldrarna i klassmässigt och etniskt segregerade skolor var det 

viktigt att urvalet stämde överens med dessa två kriterier för att kunna genomföra studien.  

4.3.2 Beskrivning av intervjupersonerna 
Vi kommer att benämna pedagogerna med fiktiva namn för att garantera de intervjuades 

anonymitet. Vi benämner våra intervjupersoner som Sandra som arbetar på Centrumskolan 

och Marie på Förortsskolan. Intervjupersonerna består av två pedagoger som arbetar på två 

olika skolor. Sandra är verksam på mellanstadiet och Marie på lågstadiet. Pedagogerna har 

arbetet på olika skolor under tidigare del av sitt arbetsliv och Sandra på Centrumskolan har 

även tidigare arbetat på en mer etniskt segregerad skola till skillnad mot den skola hon arbetar 

på idag som vi benämner som en klassmässigt segregerad skola. Då vi hade förkunskaper om 

Sandras tidigare arbetsplats då Sandra är ytligt känd för oss sedan innan, gav de oss 

möjligheter att ställa en fråga som var mer riktad åt att jämföra erfarenheterna. Marie har 

många års erfarenhet av att ha jobbat på invandrartäta skolor i mindre förorter. 

4.3.3 Beskrivning av skolorna 
Skolorna kommer att benämnas med fiktiva namn som Förortsskolan och Centrumskolan. 

Förortsskolan där Marie jobbar är en stor skola med klasser från förskoleklass upp till årskurs 

nio. Skolan ligger i ett område med hög invandrartäthet och hög andel nyanlända (vilket hon 

förklarar att man räknas som om man har varit i Sverige upp till fem år) och hon uppskattar 

att skolan består av ca 95 % barn vars föräldrar har invandrar bakgrund. De tre största språken 

som talas på skolan är somaliska, romani och arabiska. Förortskolan betecknas som en etniskt 

segregerad skola utifrån Wikströms (2009) definition att man föds in i sin etnicitet och på så 

sätt skapas kategoriseringar i samhället och på bostadsmarkaden och därav även i skolorna. 

Skolan visar sig även etniskt segregerad utifrån vad Peterson och Hjerm (2007) betecknar som 

etnisk segregation. De menar att man söker sig till ställen där det finns minst kulturella 
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skillnader och på så sätt skapas etnisk segregation som senare kommer till uttryck i skolan 

vilket Marie bekräftar i sin beskrivning av skolan och dess område. 

 

Centrumskolan ligger i en innerstad där upptagningsområdet för skolan är stort. Sandra 

beskriver de allra flesta av föräldrarna till sina elever som akademiskt utbildade och med 

modersmål svenska hemma. Resor till och från skolan och visst extramaterial och olika 

arrangemang så som avslutningsbal m.m bekostas av föräldrarna. Centrumskolan betecknas 

utifrån Edling och Liljeros (2010) som en klassmässigt segregerad skola då majoriteten av 

föräldrarna är högutbildade och resursstarka vilket även Sandra bekräftar i intervjun. 

Ambjörnsson (2003) menar att hierarkier uppstår mellan grupper när sociala, kulturella och 

ekonomiska resurser fördelas efter olika mönster i samhället. Detta stärker definitionen av att 

Centrumskolan är en klassmässigt segregerad skola utifrån att området i centrum är dyrare 

och kräver ekonomiska resurser vilket skapar som Ambjörnsson menar en hierarkisk ordning. 

 

4.3.4 Beskrivning av intervjusituationerna 

Intervjun med Sandra på Centrumskolan gjordes över ett samtal på skype där hon befann sig i 

sitt hem. Vi som intervjuade presenterade oss själva och studiens syfte. Sandra hade även 

innan efterfrågat att få ta del av intervjuguiden för att kunna förbereda sig in för samtalet 

vilket hon fick dagen innan samtalet tillsammans med informationsbrevet. Intervjun tog ca 20 

minuter och spelades in via inspelningprogram i telefonerna. Frågorna ställdes i den ordning 

intervjuguiden utformats med tillägg av ytterligare följdfrågor som gav oss svar när det 

behövdes. Den andra intervjun utfärdades på Förortsskolan med Marie i hennes klassrum. 

Även innan detta samtal började presenterade vi oss själva och studiens syfte. Marie fick ta 

del av informationsbrevet och skriva under sitt samtycke innan intervjun startade. Intervjun 

tog även här cirka 20 minuter och spelades in via inspelningsprogram i telefonerna. Frågorna 

ställdes enligt intervjuguiden med tillägg av följdfrågor som gav oss djupare svar vid behov. 

Vi mejlade totalt två skolor och tolv pedagoger. På den ena skolan mejlade vi rektor och 

biträdande rektor då de var de enda kontakterna som var tillgängliga och således fick vi senare 

kontakt med en pedagog som var villig att ställa upp på en intervju. På den andra skolan 

mejlade vi tio pedagoger utan svar och vi försökte även senare kontakta via telefon men gav 

inget resultat. Önskemålet var att få jämföra två skolor i samma län för att få göra intervjuerna 

på plats men eftersom vi inte fick tag på den ena skolan och tiden inte räckte till så valde vi att 

kontakta en pedagog från annat län som ställde upp på en intervju. I mejlet till pedagogerna 
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presenterade vi oss själva, vår utbildning och syftet med studien. Vi informerade även om att 

intervjuerna kommer vara anonyma i arbetet och att pedagogerna när som helst kan avbryta 

intervjun.  

4.4 Bearbetning & analysmetod 

Den dataanalysmodell som användes för att analysera empirin i vårt arbete med 

semistrukturerade intervjuer är en fenomenografisk analysmodell. Vi använde oss av 

Dahlgren och Johansson (2009) modell vid arbetet med transkriberingen som består av sju 

steg som beskriver hur man ska hitta de betydelsefulla delarna i empirin steg för steg.  

 

I första steget av transkriberingen bekantade vi oss med materialet genom att läsa igenom 

intervjuerna för att få en översikt. I steg två urskiljde vi de stycken som är mest betydelsefulla 

i intervjuerna genom att tematisera texten utifrån frågeställningar och syftet för att ge en 

representativ bild av hela dialogen. Vidare i steg tre jämförde vi de teman som hittades där 

och vi letade efter skillnader och likheter i de stycken som valts. I steg grupperade vi de 

skillnader och likheter som hittats och sedan relateras till varandra vilket gjordes i 

analysprocessen. I steg fem står likheterna i fokus och vi sökte efter det centrala i de olika 

kategorierna vilket vi även bearbetade i analysen. Steg sex och sju handlar om att namnge 

kategorierna och försöka samla så mycket som möjligt under samma kategori för att det ska 

vara så ”uttömmande” som möjligt vilket vi redan gjorde i steg fyra. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades och empirin från intervjupersoner samlades sedan ihop för att analyseras 

utifrån vald modell.  

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 
I en kvalitativ undersökning används begreppet validitet som används för att påvisa 

forskningens kvalité, att undersöka det man avser undersöka. Validitet och reliabilitet kan 

ersättas med begreppen trovärdighet och tillförlitlighet som ska vara bättre lämpade i en 

kvalitativ undersökning (Dahlgren och Johansson, 2009). Cecilia Levin (2008) skriver i sin 

avhandling om att semistrukturerade intervjuer anses vara lämpliga för insamling av material 

då intervjufrågorna utarbetas med en tyngdpunkt på öppna frågor vilket anses öka 

tillförlitligheten i studier. Därav föll valet på att göra semistrukturerade intervjuer för att 

utföra vår studie. 

 

Empirin har samlats in genom intervjuer som spelats in och transkriberats. Det finns dock 

risker för tolkning under transkribering som kan påverka analysen.För att minska den risken 
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har vi valt att lyfta citat från intervjupersonerna för att visa vad pedagogerna säger med sina 

egna ord vilket ökar trovärdheten i studien. Denna undersökning visar endast på en indikation 

om hur två verksamma pedagoger arbetar med föräldrasamverkan och resultatet bör beaktas 

därefter. 

4.6 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002)  har fastställt krav som gäller samhällsvetenskaplig forskning för att 

säkerställa att forskningen behåller rätt fokus och god kvalitet. Vetenskapsrådet har fyra krav 

för att skydda individers välfärd i forskningssammanhang. Dessa krav är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidensialitetskravet och nyttjandekravet. Vid första kontakt skickades en 

kort beskrivning av studens ämne och syfte via mejl. Intervjupersonerna blev enligt 

informationskravet informerade om att deras deltagande var frivilligt och fick avbrytas när 

som. Interjvupersonerna fick därefter ta del av ett mer omfattande informationsbrev (Se bilaga 

1). Där fick  ta del av samtyckeskravet och signera för att visa att de lämnar samtycke till att 

medverka i studien. I samma informationsbrev fanns även konfidentialitetskravet som innebär 

att de deltagandes uppgifter kommer att hanteras med största möjliga anonymitet. 

Nyttjandekravets innebörd belystes även som innebär att uppgifter som samlas in om 

personerna enbart får användas för den akutella forskningsstudien.  

5. Resultat och analys 
För att besvara uppsatsens syfte kommer intervjupersonernas utsagor om föräldrasamverkan i 

dessa segregerade skolor att belysas och kopplas till teoretiska perspektiv. Teorier om olika 

typer av segregering och föräldrasamverkan som tagits upp av tidigare forskning, kommer 

tillämpas för att analysera empiri och besvara de två första frågeställningarna. Första delen är 

att undersöka hur föräldrasamverkan fungerar i etniskt och klassmässigt segregerade skolor, 

genom frågeställningarna; vilka svårigheter och möjligheter kan uppstå i arbetet med 

föräldrasamverkan. Den andra delen kommer att besvaras genom den sista frågeställningen 

som lyder: Hur hanterar pedagogerna dessa svårigheter och  möjligheter i yrkespraktiken.  

5.1 Föräldrasamverkan – former och relevans 
De gemensamma typer av föräldrasamverkan som framkommit utifrån intervjuerna av lärarna 

är att båda använder sig av de obligatoriska samverkansformerna. Dessa är utvecklingssamtal 

och föräldramöten. En annan gemensam samverkansform med föräldrarna som lärarna 

använder sig av är kommunikation via sms. Det som skiljer sig i de två skolorna är den 
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dagliga och den direkta kontakten. Sandra på Centrumskolan berättar att den dagliga 

kontakten hon har med föräldrarna är via mejl. Marie som jobbar på Förortsskolan berättar 

däremot att den dagliga kontakt hon har med föräldrarna består av direktkontakt när de hämtar 

och lämnar sina barn. Den direktkontakt Sandra har med sina föräldrar sker mest vid 

evenemangstillställningar, annars vid utvecklingssamtal och föräldramöten.  

 

Pedagogerna betonar båda vikten av att ha en god föräldrasamverkan och en rak och tydlig 

kommunikation. Sandra säger så här:  

 

“ Jag tycker att om man har en god samverkan med föräldrarna så är det lättare 

att ta upp saker om något skulle hända / att det känns naturligt att prata om 

kanske mer privata saker / som kanske egentligen ligger mer åt hemmets håll 

men som vi ändå är skyldiga att prata om eller ta upp // och ju godare 

samverkan man har med föräldrarna ju lättare blir det och naturligare”. 

 

Marie berättar även om att det är viktigt med föräldrasamverkan för att: 

 

”Barnet märker det och trivs bättre av bara farten, för tycker mamma och 

pappa att det fungerar bra med läraren så är det lättare att få kontakt med 

barnet också. Så det hör väldigt tight ihop tänker jag / både en god kontakt 

med eleven men också med föräldern”.  

 

Det Marie pratar om bekräftas även av utbildningsdepartementets yttrande där de betonar att 

föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv och eftersom att föräldrarna har bäst 

kunskap om sina barn kan de vara en bra tillgång för skolan (SOU 1997:121). Alfakir (2010) 

bekräftar även detta och det som Sandra talar om att vikten av en bra dialog leder till ett bättre 

samarbete mellan föräldrar och skolan och där barnets kunskapsutveckling står i centrum.  

 

Det som pedagogerna betonar som viktigt och grunden i arbetet med föräldrasamverkan är 

just den raka och öppna kommunikationen man bör ha mellan skolan och hemmet för att på 

bästa sätt hjälpa barnet i sin utvecklingsprocess. Alfakir (2010) talar även om hur viktigt det 

är att ha en bra dialog som leder till bättre föräldrasamverkan där eleven står i centrum. Ett väl 

fungerande samarbete mellan skolan och hemmet har stor betydelse för barnets möjligheter 

till positiv utveckling i skolan. Båda pedagogerna påpekar att barn känner av om pedagog och 

förälder gillar varandra och att detta påverkar om barnet känner sig trygg i skolan eller inte.  
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5.2 Svårigheter 
De svårigheter som lärarna har berättat om kan delas in i fyra olika kategorier vilka är tid, 

gränser, krav och språk. Svårigheterna skiljer sig och tar olika riktningar beroende på vilken 

typ av segregerad skola det handlar om.  

5.2.1 Tid 
De likheter som finns är bristen på tid som lärarna har att tillhandahålla föräldrarna och även 

föräldrarnas olika uppfattningar om gränsen mellan skolan och hemmet. Sandra som jobbar på 

Centrumskolan berättar om att tillströmmingen av mejl är mycket omfattande och tar tid att 

läsa och svara på. Marie däremot som jobbar på Förortskolan berättar att en del 

utvecklingssamtal och även annan kontakt som kräver att en tolk är närvarande tar dubbelt så 

lång tid. Allt måste upprepas och sägas två gånger genom tolken, vilket gör det till en 

tidskrävande process för att kunna förstå och kommunicera med varandra. Här kan vi förstå 

tidsbristen som något gemensamt oavsett vilken skola det handlar om. Tidsbristen finns på 

båda skolorna men beror på olika faktorer. 

5.2.2 Gränser och krav 
Marie talar även om att det ibland kan vara svårt med synen på gränser mellan hem och skola 

men att det mer handlar om att sudda ut dessa gränser och få till ett samarbete. Hon menar att 

de arbetar  med att skapa en länk mellan skola och hem. En del föräldrar har traditionen med 

sig att skolan och hemmet är två skilda arenor. Marie berättar att:  

 

“...det ju många som man kan uppleva har med sig traditionen att skolan gör sitt 

och där behöver jag inte engagera mig, det är din sak att lära mitt barn att läsa 

och jag har fullt förtroende för att du gör det. Det är ju inte riktigt som här / som 

man tänker sig traditionsenlig svensk skola // eeh:  / nej men här / ”jag som 

lärare har koll på de här och då behöver inte jag som förälder engagera mig så 

mycket”.  

 

Detta citat kan vi förstå genom det som Bouakaz (2009) påtalar är viktigt. Han beskriver att 

det är viktigt att kommunikationen mellan lärare och föräldrar fungerar och att lärare tar 
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initativ till att stärka banden mellan parterna. Detta för att skapa ett samarbete och en länk 

mellan skola och hem. Många föräldrar med invandrarbakgrund har bristande kunskaper om 

svenska skolsystemet och det svenska språket. Detta skapar svårigheter speciellt i 

utvecklandet av nära samarbetsrelationer. 

  

Sandra berättar om att föräldrarnas perspektiv om var gränsen går angående vad som ska 

skötas i skolan och vad som ska ordnas hemma ibland kan vara diffus. Ibland läggs allt ansvar 

på att skolan ska lösa saker som skett på fritiden och Sandra beskriver det så här:  

 

“Sen kan de ju va det här med mobilerna. Att saker som händer på 

internet, via instagram eller hemliga sms kan ju sprida sig i skolan / och 

var går gränsen, / vad ska vi ta tag  i och vad ska hemmet ta tag i och 

det där hände på fritiden / men det kommer ju sprida oro i klassen på 

dan, så att det är nånting nytt också som man kan tycka är lite klurigt 

ibland // men det brukar oftast lösa sig, men ibland kräver föräldrarna 

att allt som händer på nätet ska vi på skolan fixa. ” 

 

Sandra berättar även att: 

 

“...de här med krav man kan ställa på sina elever och barn. Som förälder och 

lärare måste man hitta en balans / för att många i skolan idag blir nästan 

utbrända, alltså elever som mår dåligt på grund av hög stress, och även om mina 

elever bara går i fyran och inte har betyg, så tycker jag det är viktigt att man 

redan nu försöker --- deras personligehter. Jag har ju en del som ska göra allting 

perfekt och har höga krav på sig hemifrån osv. / och dom kommer nog få det 

tufft / och så har man elever som är tvärtom, att minsta möjliga ansträning så att 

säga(haha) / så det där är ju viktigt faktiskt, att ha en dialog om tidigt tycker jag 

med föräldrarna om rimliga krav.” 

 

 

Utifrån Svallfors (2010) teori kan vi se att föräldrarnas klasstillhörighet har stor inverkan på 

barnens utbildningar. Således att föräldrar tillhörande högre samhällsklasser ofta ställer högre 

krav och engagerar sig i barnens skolprestationer. Den klassmässiga segregationen kommer 

till uttryck på Sandras skola genom de högutbildade föräldrarna och deras syn på inlärning 

och krav. 
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För att fortsätta med teknik som en svårighet berättar Sandra att det just är sociala medier på 

internet och sms som ibland är ett problem. Genom att tekniken har gått framåt har alla 

smartphones nu för tiden och allt på Internet är numera så lättillgängligt både på gott och på 

ont påtalar Sandra.  

5.2.3 Språket 
Till skillnad mot de svårigheter Sandra upplever om föräldrarnas krav så upplever Marie 

språket som den största svårigheten i arbetet med föräldrarna. Beträffande språkliga 

svårigheter talar såväl Marie som Sandra om att föräldrar med invandrarbakgrund ofta saknar 

kunskaper i svenska. Då Sandra även har erfarenheter av att ha jobbat i en mer etniskt 

segregerad skolan bekräftar hon det som Marie betonar som den största svårigheten i 

samarbetet med föräldrarna. Marie förklarar de språkiga svårigheterna genom att dela med sig 

av ett exempel på en situation: 

 

 “På fritids får man ju bara gå om föräldrarna jobbar eller studerar. Eeh: och den 

här eleven var på fritidstider som vi sen förstod att varken mamma eller pappa 

jobbade eller studerade utan dom var hemma. Och det tog många många samtal 

/ som jag inte tror beror på att pappan inte ville samarbeta utan jag tror att han 

verkligen inte förstod. För jag tror det var på sjätte samtalet han förstod, och jag 

tyckte jag hade berättat på olika sätt varenda samtal. Sen på sjätte samtalet 

 förstod han och sa ”jaha, är de så här, jag har inte förstått”. Och då tyckte jag 

att jag hade sagt det på så många olika sätt och berättat med tolk, men då var det 

väl att de aldrig varit med om fritids och de kom hit själva utan släktingar som 

inte kunde berätta hur det går till, och ett system de inte känner till och inte 

förstått. ”. 

 

 Sandra beskriver de språkliga svårigheter hon upplevde på sin förra arbetsplats så här:  

 

“ På min tidigare skola var språket i fokus hela tiden / man hade ju oftast tolk på 

föräldrasamtal och då är de ju inte lika lätt att nyansera sig / man vet inte riktigt 

heller om de man säger blir sagt på de sättet man önskar, // ja: det var väldigt 

mycket språk vi jobbade med där, så  mycket information på samtalen handlade 

om hur man kan jobba med språkutveckling hemma osv ”.  
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Detta kan förstås som ett exempel på vad Bouakaz (2009) kom fram till i sin intervjustudie 

som tidigare nämnts. Där framkom att många föräldrar gärna ville hjälpa till och vara 

engagerade men på grund av bristande kunskaper om det svenska språket och skolsystemet 

kände de osäkerhet att närma sig frågor kring skolan. Många föräldrar var rädda att ställa 

frågor för de trodde att de kanske inte skulle komma att förstå svaren. Marie beskriver 

föräldrarnas engagemang lätt blir begränsat av bristen på kunskaper om det svenska språket, 

så här säger hon:  

 

“ Viljan att hjälpa till finns där / och det är väldigt sällan jag möter föräldrar 

som inte har viljan att hjälpa till. Men det stora hindret är språket / och det är 

mycket i matteundervisning som det finns ett mellanraderna tänk som man 

känner att när man tänker ett varv till så ja ”det är ju inte konstigt att dom inte 

fatta de här”, då måste man ha den här bakgrunden för att förstå det här så det 

finns ju många delar i // så därför är just läxa nåt som man diskutera mycket.” 

 

Den etniska skolsegregationen kommer här till uttryck genom dessa språkliga svårigheter och 

bristande kunskaper om skolsystemet. Bouakaz (2009) beskriver att dessa svårigheter särskilt 

kommer till uttryck i skolor med ett större antal barn av utländsk bakgrund.  

 

5.3 Möjligheter 
Genom föräldrarnas stora engagemang öppnas många möjligheter och förutsättningar till en 

god samverkan. Både Sandra och Marie bekräftar i intervjuerna att föräldrarna gör sitt bästa 

för att visa engagemang oavsett förutsättning. Marie berättar att hon upplever att föräldrarna 

hon samverkar med är mycket engagerade, hon menar att hon aldrig mött en förälder som inte 

har viljan att hjälpa till och beskriver det så här: 

 

“ mm: mycket engagerade föräldrar så till vida att dom kommer direkt om man 

ringer, dom vill samarbeta och nu pratar jag om den stora massan, sen finns det 

ju alltid föräldrar, men den stora massan upplever jag väldigt positiva. Dom är 

väldigt måna om att det ska bli bra”.  

 

Detta bekräftar även Bouakaz (2009) som menar att det inte finns märkbara skillnader mellan 

föräldrars önskningar och förväntningar på skolan då alla vill se sina barn lyckas i få bra 
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skolresultat. På Sandras skola är en av möjligheterna att kunna ställa likvärdiga krav och 

förväntningar på både skola och hemmet och hon beskriver möjligheten i detta så här:  

 

“eeh: // ja, fast vi har ganska höga krav på dom också så att / att //jag tror det 

är win win där // eeh: skolan har ju rykte om sig att de är/ ehh: // ja vad ska ja 

säga / de är höga krav och ordning och reda, och det är arbete som krävs och 

ja: / men dom har ju höga förväntningar och vi har höga förväntingar på dom 

och eleverna ”.  

 

Trumberg (2011) bekräftar att högstatusklasser ofta har starkt stöd hemifrån och således större 

fokus på personlig utveckling. Detta ytterligare ett kännetecken på att Centrumskolan är 

klassmässigt segregerad.  

 

Marie beskriver att föräldrarna (oftast) har en rak kommunikation med henne och uttrycker 

om det är någon som är svårt eller behöver förtydligas och Marie är mycket noggrann med att 

stämma av med föräldrarna om hon exempelvis vill skicka med läxor hem, att alla förstår och 

att det känns okej. Detta ser vi som en möjlighet då det öppnar upp för dialoger mellan 

föräldrar och skola som Alfakir (2010) betonar som viktigt och även leder till starkare 

förtroende mellan parterna.  

 

5.4 Hantering i yrkespraktiken 

5.4.1 Tid 
Sandra på Centrumskolan anser att en god relation till föräldrarna är värdefullt. Hon tror att 

anledningen till hennes goda föräldrasamverkan beror på att hon har ordning och är tydlig 

med mål och innehåll. Hon berättar även att hon bemöter barnen och de vuxna med respekt 

vilket gör att de kan känna sig trygga. Hon menar även att en god föräldrasamverkan bygger 

på uppföljning av saker som sker och tas upp och bra framförhållning. Det är lätt att föräldrar 

blir stressade om inte information kommer ut i god tid och det skapar dålig stämning. 

Föräldrasamverkan handlar här mycket om framförhållning då både föräldrar och barn har 

många aktiviteter som är tidskrävande och därför vill de gärna ha informationen i god tid för 

att undvika stress menar hon. Det är ofta stressade föräldrar som mejlar henne om information 

som redan tagits upp och detta försöker Sandra motverka genom sin framförhållning. 
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5.4.2 Gränser & krav 
Många föräldrar tror att skolan är en så stor del av barnens liv förklarar Sandra. Det finns 

föreställningar om att mesta delen av tiden spenderas i skolan och således ställer föräldrar 

ibland orimliga krav och förväntar sig att ska ska ordna det mesta. Sandra berättar att hon då 

ibland visar ett cirkeldiagram på exempelvis föräldramöten över hur mycket tid barnen är i 

skolan och hur mycket tid de har hemma. Detta menar hon gör föräldrarna lite fundersamma 

över om det verkligen stämmer. Syftet med detta är att visa att barnen spenderar stor del av 

tiden hemma och att föräldrarna har minst lika stor del av barnens tid och utvecklingsprocess. 

Genom ett sådant arbetssätt som Sandra använder sig av kan hon visa föräldrarna att skolan 

kan ställa lika höga krav tillbaka på föräldrarna, vilket Sandra berättar att hon gör och anser är 

viktigt.  

 

5.4.3 Språket 
Marie berättar om hur de arbetar med de språkliga svårigheterna de har på hennes arbetsplats. 

De har anställd personal som kan olika språk och oftast går det snabbt att hitta någon som kan 

förtydliga och/eller översätta information men det finns även minoriteter som talar mindre 

”vanliga språk” och då kan det bli problematiskt när varken personal eller andra barn kan 

hjälpa till att översätta. På Förortsskolan bokar man vid behov tolk vid möten av exempelvis 

utvecklingssamtal och föräldramöten. När veckobrev eller annan viktig information ska nås ut 

stämmer man av med familjen om de har några släktingar eller något kontaktnät som kan 

översätta om det är ett minoritetsspråk där det är svårt att hitta översättare. Marie stämmer 

även alltid av med föräldrarna om läxor att det känns okej för dem och hon är tydlig med att 

alla ska förstå och gör de inte det så uppmanas dem att alltid fråga henne. Läxorna berör alltid 

repetion av områden de redan arbetet med i skolan och aldrig nya områden som kan skapa 

osäkerthet. Marie berättar att föräldrakontakten inte alltid är lätt men det är ändå viktigt att 

vara rak men med ett stort hjärta. Detta är det som Marie tror gör att hon har en god 

föräldrakontakt överlag.  
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5.4.2 Inblick i veksamheten 
Ett arbetssätt för att få inblick i den vardagliga verksamheten som Sandra använder sig av är 

läxor som ska involvera föräldrarna och ge dem en insyn i deras barns utveckling och således 

även göra föräldrarna delaktiga. Hon använder sig även av en blogg där information 

uppdateras om aktiviteter etc, istället för veckobrev. Marie och hennes arbetslag har även 

arbetat med föräldrarnas delaktighet men med ett annat fokus. Hon menar att de på skolan 

varit noggranna med att få föräldrarna att själva hämta sina barn redan från förskoleklass, hon 

berättar att många har stora familjer och kanske äldre syskon som tar med barnen hem från 

skolan men att de förklarar att det är viktigt för att komma åt föräldrakontakten och att 

föräldrarna alltid är välkomna i skolan. Hon påpekar även att det är viktigt att höra av sig till 

föräldrarna vid de tillfällen som är bra och positiva om ett barn har det jobbigt och ”strular” 

mycket, kontakten får inte enbart bli negativ. Utan en god kontakt kommer man inte långt 

menar hon. Marie förklarar att hon ser föräldrasamverkan som en av de viktigaste bitarna i 

skolan och att en bra relation till föräldrarna är betydelsefullt för både skola och eleven.  

6. Diskussion 
Detta disskusionskapitel visar exempel på möjligheter och svårigheter som kan uppstå i 

arbetet med föräldrasamverkan i relation till skolsegregeringen och hur pedagogerna hanterar 

dessa. Syftet med denna studie var att undersöka hur föräldrasamverkan fungerar i etniskt och 

klassmässigt segregerade skolor genom att intervjua verksamma pedagoger. Styrdokumenten 

betonar vikten av att skolan ska samverka med föräldrarna. Läroplanen tar upp övergripande 

mål om att läraren ska samverka med föräldrarna då det är skolan och vårdnadshavarnas 

gemensamma ansvar att skapa de bästa förutsättningar för barnets utveckling och lärande 

(Skolverket 2011, s.16). Föräldrasamverkan är en central del av lärarens arbete och har 

betydelse för elevens utbildning. Det finns olika svårigheter och möjligheter i samarbetet 

mellan skolan och hemmet då det finns olika faktorer som spelar in. Valet vi gjorde för vår 

studie var att undersöka föräldrasamverkan i etnisk- och klassmässigt segregerade skolor för 

att kunna jämföra svårigheter och möjligheter. Vi ville se vilka faktorer som var mest centrala 

för vardera skola i relation till segregeringen. Olika faktorer leder till olika förhållningssätt 

och arbetsformer för att få föräldrasamverkan att fungera vilket tydligt framkom i denna 

studie. Exempel på detta är Centrumskolans föräldrars höga krav på både lärare och elever 

vilket gav skolan möjlighet att ställa höga krav tillbaka på föräldrarna. Ett tydligt 

förhållningssätt som pedagogen på Förortsskolan använde sig av var den raka 

kommunikationen hon hade med föräldrarna vilket gav resultatet att kommunikationen blev 
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ömsesidig. Genom detta kan vi se att en tydlig och rak kommunikation ger möjlighet till mer 

genuin kontakt mellan lärare, elev och föräldrar. 

 

De faktorer som påverkar de svårigheter i samarbetet med föräldrarna i vår studie framkom i 

relation till skolsegregeringen. Den etniskt segregerade skolans svårigheter handlade 

mestadels om språkliga hinder medan den klassmässigt segregerade skolans hinder mestadels 

bestod av gränsdragningar och för höga krav. Även om alla ska erbjudas likvärdig och jämlik 

utbildning är det svårt att möjliggöra detta då skolsegregationen är ett hinder. Det fria 

skolvalet är en orsaksfaktor till skolsegregeringen då elever med vårdnadshavare väljer bort 

skolor med sämre rykte och ofta placerar sig i skolor med elever av liknande bakgrund 

(Trumberg 2011). Detta gör det problematiskt att få skolor likvärdiga då det blir ett stort 

kunskapsglapp mellan skolor och deras utbildning. Vi har i tidigare kurser fått kunskap om att 

barn lär sig bäst i relation till andra barn. Vår tanke om att få så likvärdig utbildning som 

möjligt skulle vara att placera barn av olika bakgrund för att integreras med andra barn av 

annan bakgrund. Detta skulle ske i olika skolor för att få en mer likvärdig och jämnare 

utbildningsnivå,vilket även skulle kunna förhindra skolsegregation.  

 

De möjligheter som uppdagades på båda skolor var att engagemang hos föräldrar fanns men 

kom till uttryck på olika sätt. De två skolor som valts ut för studien visar ett exempel på 

människors olika förutsättningar och utifrån dessa föruttsätningar kan föräldrarna vara 

delaktiga på olika vis. Vi har fått bekräftat genom forskning och intervjuer att viljan finns hos 

föräldrar och de flesta gör vad de kan för att engagera sig i sitt barns utbildning. Det har 

framkommit i studien att föräldrar (främst tillhörande den etniskt segregerade skolan) inte 

vågar ställa krav eller frågor för de har inte kunskap om det svenska språket eller 

skolsystemet. Däremot hade de föräldrar tillhörande den klassmässigt segregerade skolan 

stundtals istället ställer orimliga krav. Alla föräldrar vill sitt barns bästa och kunna ha 

möjlighet till att vara delaktiga i barnets skolgång. Det krävs dock olika typer av arbete och 

stöttning i samverkan med föräldrarna för att kunna ge alla samma rättighet och möjlighet till 

delaktighet. 

 

Denna uppsats är ytterst yrkesrelevant då både läroplan och tidigare forskning betonar vikten 

av en föräldrasamverkan och dess syfte. Som tidigare tagits upp i uppsatsen finns inte en så 

omfattande del av forskning som beskriver svårigheter och möjligheter med 

föräldrasamverkan i yrkespraktiken. Även om föräldrasamverkan är något du måste lära dig 
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om i praktiken så är det med fördel att ha en grund av kunskap som bygger på verkasamma 

lärares erfarenheter. Detta för att själv kunna bygga vidare på de förkunskaper man besitter i 

sin framtida roll som lärare. Det finns generella mönster för svårigheter och möjligheter i 

relation till vilken typ av segregering skolan tillhör. De mönster vi kan se utifrån resultatet för 

den klassmässigt segregerade skolan är att klass uttrycker sig på det vis forskningen antyder. 

Högutbildade och resursstarka föräldrar visar sin klasstillhörighet genom att ställa högre krav 

och här placera sina barn i en centrumskola som kräver ett stort föräldraengagemang och 

delaktighet. Föräldrarna på skolan har en egen föräldraförening som skötes idellt och där det 

är obligatoriskt att deltaga. Denna förening sköts på fritiden och kräver därmed privat tid och 

engagemang. Föreningen arrangerar ibland tillställningar som kan behöva finansieras med 

privata bidrag, det köps även ibland in extramaterial. De mönster som kan ses för den etniskt 

segregerade skolan är att föräldrarna är av invandrarbakgrund och bor i ett invandrartätt 

område. Språkiga svårigheter präglar både undervisning och arbetssätt i relation till 

föräldrarna, men dessa hinder är inte oöverkomliga. Engagemang finns till den mån det kan 

uttryckas på och lösningar finns bara man vill, vilket även Marie bekräftar i intervjuen. Olika 

föräldrar kräver olika utmaningar och det är en del av arbetet att hitta lösningar som främjar 

elevens kunskaper. 

 

Ämnet för  uppsatsen valdes då vi ser föräldrasamverkan som en stor utmaning i yrket. Det är 

en viktig del av arbetet vilket både forskare, styrdokument och intervjupersoner bekräftar. 

Genom att denna studie genomförts har vi uppmärksammat bristen på forskning kring 

föräldrasamverkan ur olika perspektiv och hantering i praktiken. Mer kunskap om 

föräldrasamverkan och dess utmaningar skulle ge inte bara nyexaminerade lärare kunskap. 

Även verksamma lärare som exempelvis byter arbetsplats skulle kunna ta del av relevant 

kunskap om hur  föräldrasamverkan kan se ut och hanteras i praktiken.  

 

Sammanfattningsvis har arbetet med vår uppsats gett oss många nya reflektioner och 

erfarenheter om arbetet med föräldrasamverkan i två olika typer av segregerade skolor. Den 

slutsats som kan dras utifrån denna studie är att alla föräldrar vill sitt barns bästa, de har bara 

olika förutsättningar för att kunna bidra och hjälpa till. Vi vill med denna studie betona vikten 

av att ha en god kommunikation med föräldrar och lägga ner arbete på att skapa goda 

relationer och tillgodose olika föräldrars behov. Föräldrar som föräldrar, oavsett 

omständigheter.  
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Bilagor: 

Bilaga 1 
 
Information om undersökning av föräldrasamverkan.  

Vi är två studenter från Örebro universitet som studerar vårt tredje år på 

grundlärarprogrammet. Just nu skriver vi ett självständigt arbete med inriktning 

samhällskunskap. Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet med 

föräldrasamverkan i etniskt och klassmässigt segregerade skolor fungerar.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare  motivering. Vi tar självklart hänsyn till etiska aspekter i uppsatsen så som 

anonymitet av både intervjuperson och skola. Informationen till studien kommer endast att 

användas i forskningssyfte. Resultaten kommer att behandlas konfidentiellt enligt de etiska 

aspekterna vi tidigare tog upp, vill du ta del av studiens resultat går det bra att kontakta oss.  

Om du har frågor eller funderingar kring studien kan du kontakta oss via mail eller telefon så 

besvarar vi dem.  

Isabelle Eriksson: isaerh111@studentmail.oru.se, telefonnummer: 0762317680  

Ellen Rönnberg: Ellroh131@studentmail.oru.se, telfonnummer: 0704916254  

Handledare: Tobias Axelsson: Tobias.axelsson@oru.se, telefonnummer: 019301269  

Genom min underskift visar jag att jag tagit del av och godkänt den informationen som nämns

 ovan.  

Intervjupersonens namnteckning………………………………………………………..  

Datum:..................  

Plats:………………...……………..  
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Bilaga 2 

Intervjuguide: 

1. Berätta lite om skolan du arbetar på?  

 Hur skulle du beskriva området skolan ligger i?  

2. Kan du berätta lite om föräldrarna till dina elever?  

3. Vilka typer av föräldrasamverkan använder du dig av i ditt arbete?  

4. Hur arbetar ni på skolan för att ge föräldrar insyn i den dagliga verksamheten?  

5. Hur upplever du att föräldrasamverkan fungerar för dig med dina föräldrakontakter?  

varför tror du att det är så?  

6. Är det viktigt med föräldrasamverkan i ditt arbete?  varför/varför inte?  

7. Vilka svårigheter upplever du är störst i samarbetet med föräldrarna?  

 hur arbetar du med dem?  

 berätta om något konkret exempel på en situation?  

8. Om du har erfarenhet av att ha jobbat på en skola som är mer resursstark/resurssvag i 

jämförelse med din nuvarande skola, vad skulle du säga är 

den största skillnaden i arbetet med föräldrasamverkan?  

 


