
3

Linköpings universitet
Grundskollärarprogrammet, 4-9

Malin Illner

Kulturmöten i klassrummet
En kvalitativ intervjustudie av invandrarföräldrars syn på kontakten med den
svenska skolan

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Ingrid Karlson

LIU-ITLG-EX--00/53 --SE Institutionen för
pedagogik och psykologi



4

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för
Pedagogik och Psykologi
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

2000-05-11

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
X Examensarbete

ISRN                    LIU-ITLG-EX—00/53--SE

                       
C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienrummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel
Title
Kulturmöten i klassrummet
En kvalitativ intervjustudie av invandrarföräldrars syn på kontakten med den svenska skolan

Multicultural meetings in the classroom
A qualitative study of parents having an immigrant background perspective of the contact with the Swedish school
system
Författare
Author
Malin Illner

Sammanfattning
Abstract
Studiens huvudsyfte är att undersöka hur kontakten mellan invandrarföräldrar och deras barns skola fungerar. Jag har i
mitt arbete utgått från invandrarföräldrarnas synvinkel.

Den litteraturstudie som ligger till grund för den utförda empiriska undersökningen berör lagar, flyktinginvandring och
mottagande av invandrare i Sverige, skolan i Sverige samt skolan i andra länder. Undersökningen består av intervjuer
med fem invandrarföräldrar. Intervjuerna är analyserade ur ett kvalitativt perspektiv och redovisas i form av löpande
text.

Resultatet tyder på att föräldrarna tycker att kontakten med skolan fungerar bra. De finner att
de får den information de behöver för att kunna hjälpa sina barn. De inser vikten av en god
kontakt med skolan för att känna sig delaktiga i skolans verksamhet. Det dras många
paralleller mellan skolan i Sverige och skolan i hemlandet.

Diskussionen och avslutningen tar dels upp informationen till föräldrarna innan skolan börjar och varför den är viktig,
samt även hur man använder tolk och varför denna ska vara utbildad.
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Bakgrund

I dagens samhälle lever vi sida vid sida med olika invandrargrupper vilka därmed
är en del i vår vardag. Det hör idag till ovanligheterna att det i en skola inte går
något barn med invandrarbakgrund.

Jag har varit ute på min slutpraktik i en skola där nästan hälften av eleverna har
invandrarbakgrund. Med invandrarbakgrund menar jag elever vars föräldrar inte
är födda i Sverige. Barnen kan däremot antingen vara födda i Sverige eller ha
kommit hit som små. Jag har arbetat och pratat med många av dessa barn och
blev därmed intresserad av hur deras kontakt är med skolan. Efter samtal med
lärare samt efter att varit åhörare vid diskussioner väcktes ett annat intresse,
nämligen hur skolans kontakt är med invandrarföräldrar.

I skolan talas det mycket om hur det kan skapas en god föräldrakontakt och hur
föräldrarna kan bli mer involverade i skolans arbete. Man kan även finna i LPO-
94 att skolan skall samverka med föräldrarna. Att få in föräldrar i skolan skapar
bättre förståelse om hur elevernas och lärarnas miljö är i skolan och det ger även
en bättre kontakt mellan alla berörda parter. Det är inte alltid lätt att få föräldrar till
skolan och få dem involverade på det sätt man skulle önska sig. Ett tätt
samarbete med föräldrarna är idag A och O för att skolan ska fungera och för att
vi ska kunna ge eleverna den trygghet som de behöver för att klara av sina
studier. De personer som finns i elevernas vardag måste arbeta för elevens bästa.

Om det kan vara svårt att få svenska föräldrar till skolan som trots allt har den
svenska kulturen i ryggmärgen hur ska man då få invandrarföräldrar som inte
känner till den svenska skolan och dess kultur involverade? Detta är något som
jag har funderat på och kände att jag ville veta mer om. Med mitt examensarbete
vill jag fördjupa mig kring det eftersom jag vet att jag kommer att ha nytta av det i
mitt framtida arbete.

Jag började även fundera över hur invandrarföräldrar ser på den svenska skolan
och hur kontakten är mellan dem och lärare. Har de samma kontakt som svenska
föräldrar och tycker de att de får medverka så mycket de vill? Vi som arbetar
inom skolan måste se till att alla föräldrar kommer in i skolan och medverkar till
en bättre skola. Det ska inte spela någon roll om föräldrarna har språksvårigheter
eftersom det då ska finnas tolk att tillgå.
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Litteraturgenomgång

Inledningsvis redogörs kort för vad läroplanen säger om förhållandet mellan
skolan och hemmet. Därefter ges en redogörelse för litteratur som behandlar
invandrarnas situation när de kommer till Sverige, hur de blir bemöta i samhället,
vilka kulturkrockar som kan uppstå och hur skolan var i deras hemland.

Läroplanen

Enligt LPO 94 skall skolan och vårdnadshavaren ha ett gemensamt ansvar för
elevernas skolgång och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnens och
ungdomarnas utveckling och lärande. Skolan skall klargöra för vårdnadshavarna
och eleverna vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer på dem och vilka
rättigheter och skyldigheter de har.

Alla som arbetar i skolan har gemensamma riktlinjer att sträva efter och det är att
”samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla
skolans innehåll och verksamhet”

Läraren skall
• ”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevers

skolsituation och kunskapsutveckling” och
• ”hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och

därav iaktta respekt för elevens integritet.”
(LPO 94, s 14)

Skollagen

I Sverige har vi skollagen som bestämmer vilka som skall gå i skolan och hur det
skall gå till. I 3 kap. 1 § skollagen (Utlänningar i en massflyktssituation,
Utrikesdepartementet 1997) framgår det att alla barn som är bosatta i landet har
skolplikt . Med skolplikt menas att de har rätt till att få utbildning inom det
offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

Detta ändrades dock 1994 och stadgades i 6 kap, 2 § grundskoleförordningen till
att barn som vistas i Sverige i väntan på beslut om uppehållstillstånd eller under
liknande omständigheter skall fullgöra sin skolplikt i grundskolan. Barnen skall tas
om hand i grundskolan av den kommun de vistas i så snart det är lämpligt för
dem att börja skolan med hänsyn till deras personliga förhållande
(Utrikesdepartementet 1997).
Invandrare som endast har tidsbegränsat uppehållstillstånd måste folkbokföra sig
för att de skall tas emot i grundskolan. I dessa fall kan man dock nyttja det som
står i Barnkonventionen, nämligen att det är kommunernas skyldighet att
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åtminstone erbjuda barnen grundskoleutbildning oavsett om de är folkbokförda i
Sverige eller ej. Med barn menar Barnkonventionen alla människor under 18 år
och att man då har rätt till undervisning (Utrikesdepartementet 1997).
Barnkonventionen står inte över svensk lag, men ofta tas ändå hänsyn till
konventionen när ett ärende, t ex en prövning om uppehållstillstånd, skall
bedömas.

Invandringen till Sverige

Invandrare har funnits i alla tider och de kommer förmodligen alltid att finnas.
Sverige har inte alltid varit ett invandrarland utan vi utvandrade till Amerika under
1800-talet för att finna lyckan. Det var ca 1,3 miljoner människor som lämnade
Sverige och endast 200 000 återvände hem igen. På den tiden talade man inte om
flyktingproblematik som man gör idag. Idag är det en politisk fråga med många
åsikter runtomkring. Dessa kommer inte att tas upp och diskuteras här på grund
av att de inte är relevanta för detta arbete.

Under andra världskriget blev flyktingar ett begrepp i Sverige då vi fick många
invandrare från olika delar av det krigshärjade Europa. Direkt efter kriget kom det
ungrare, tjecker och polacker hit för att få ett drägligare liv. De första
utomeuropeiska invandrarna kom på 70-talet. Det var asiater, latinamerikaner och
syrianer/assyrier från Turkiet. På den tiden kom det få flyktingar, 2-3000 per år.
Arbetslösheten var under denna period låg i Sverige och invandrarna kunde
relativt enkelt integreras i samhället och på arbetsmarknaden. På 80-talet växte
antalet asylsökande successivt och i slutet av 80-talet var man uppe i drygt       40
000 sökande.

Eftersom det alltid kommer att finnas invandrare och flyktingar finns det all
anledning som Angel & Hjern (1992) skriver ”att se flyktingfrågan som en av de
allra viktigaste humanitära frågorna inom världssamfundet under nästa
århundrade”.

Invandrarmottagandet

Att komma som invandrare till ett nytt land och inte veta om man får stanna eller
ej är påfrestande (Nilsson & Lund 1992). När invandrarna kommer till Sverige
som asylsökande tar statens Invandrarverk hand om dem och placerar ut dem på
olika förläggningar. Om de har möjlighet att skaffa eget boende går det bra sedan
1 juli, 1994. Andelen invandrare som skaffar eget boende har ökat och de bor då
oftast hos släktingar och bekanta (Utrikesdepartementet 1997). Något som anses
viktigt är att flyktingar inte sitter sysslolösa utan att det finns någon aktivitet för
dem att göra och Statens Invandrarverk är skyldiga att anordna en organiserad
verksamhet (Utrikesdepartementet 1997). Angel & Hjern (1992) skriver om att det
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är viktigt för deras hälsa att det finns tillräckligt att göra så att de kan skingra
tankarna. Om de inte gör det känns väntan ännu längre och de kan lättare bli
psykiskt knäckta. De asylsökande som vägrar att vara med i de organiserade
verksamheterna får en reducerad dagersättning.

Vilka rättigheter flyktingar har finns stadigt förankrade i de mänskliga
rättigheterna. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 kan man
läsa ”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse”.
1951 utfärdade FN:s konvention den så kallade Genèvekonventionen som tar upp
flyktingars rättsliga ställning. FN konventionen definierar flykting som en individ
som flyr undan riktad förföljelse. Eftersom det är många människor som flyr utan
att hamna inom denna definition har svensk lag skapat ytterligare tre skäl till att
bevilja asyl:

• ”Flykt undan krig eller andra våldsamma grymheter utan direkt personlig
förföljelse, s k ”de facto” –flyktingar”

• ”Krigsvägran”
• ”Andra humanitära skäl”

(Angel & Hjern 1992, s 11)

För att kunna bli svensk medborgare måste man ha genomgått vissa kurser i
svenska men man behöver inte kunna svenska språket. Man skall även ha bott i
Sverige i minst 5 år för att få söka medborgarskap om man kommer hit som
flykting. För att bli svensk medborgare måste man i många länder avsäga sig sitt
gamla medborgarskap eftersom Sverige inte vill ha dubbla medborgarskap.

Introduktion till den svenska skolan

I Sverige tar kommunerna och skolstyrelsen alla beslut om hur man ska ta hand
om nyanlända invandrarbarn. Kommunerna ute i landet har olika modeller för att
få in dessa barn i skolan. Några kan vara förberedelseklasser, undervisning i
svenska som andra språk och studiehandledning på hemspråk. Det är de
vanligaste metoderna men det finns även kommuner som har andra idéer och är
uppfinningsrika. Förberedelseklassen är en modell som erbjuder unika möjligheter
till krisstöd och en långsam inslussning till skolan efter varje barns behov och
villkor.
I Statens Invandrarverks bok Individuell mångfald (1997) kan man läsa om ett
projekt där man kommit fram till att ”kunskapen om flyktingbarnets psykosociala
tillstånd är en nödvändighet för en bra mottagning inom skolan”. Detta har
medfört att man talat med barnet och dess föräldrar innan skolstarten för att få en
förförståelse. Sedan har man diskuterat vilka vidare insatser som är aktuella.
Innan barnet sedan lämnar förberedelseklassen har man en
överlämnandekonferens där personalen på den nya skolan blir informerad om
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elevens bakgrund och aktuella situation. Efter sex månader görs en uppföljning av
eleven för att se att allt gått bra.

Invandrarbarnen ska lära sig mycket på kort tid för att hinna ikapp sina
klasskamrater och hamna på samma nivå som dem. Det är inte en helt lätt uppgift
men som Angel & Hjern (1992) poängterar måste man som lärare ha ett brett
register av uttrycksmedel och kunna locka barnen till att använda dem. Hon
påpekar även vikten av att skapa trygghet för barnen innan de kan lära sig många
nya saker.

Tolk

Att använda tolk är ibland ett måste om man ska kunna kommunicera med
invandrare och för att samtalet skall bli givande (Heyman 1988). Det krävs träning
i att använda tolk för att det inte ska uppfattas som krångligt. Angel & Hjern
(1992) tar upp att personer som inte är vana vid användandet av tolk
generaliserar, dvs. har det en gång gått dåligt när de använt tolk så refererar de till
denna gång. Vanliga åsikter hos dessa människor är att det tar längre tid, kostar
pengar, ger möjligheter till feltolkning samt att det kan vara svårt att etablera
förtroendefull kontakt. I och med detta tar Angel & Hjern (1992) även upp att om
det inte finns något annat sätt att kommunicera på blir man tvungen att använda
tolk vare sig man vill eller inte.

En person som har större tolkerfarenheter ser hur man ska utnyttja fördelarna
med tolk. Fördelar som är värda att nämnas är att det finns till exempel mer tid att
formulera sig och att tänka igenom vad man vill ha sagt på ett bra sätt. Det finns
även mer tid att iaktta familjen och deras kroppsspråk och hur de kommunicerar
dem emellan (Angel & Hjern 1992).

Det finns olika tolkar för olika sorters situationer och Heyman (1988) skriver att
de även får olika utbildningar. De som vi använder i skolan och i samhället där
det handlar om mänskliga kommunikationer kallas för sociala tolkar. Det finns
även konferenstolkar vilka man ställer väldigt höga krav på och som kräver
specialutbildning. Det krävs det inte för socialtolkar.

Det bör alltid finnas tolk att tillgå som en säkerhet för invandrare även om som
Heyman (1988) skriver de själva inte frågat efter en. Att ha detta som ett mål ökar
förtrogenheten mellan parterna. Ju svårare situationer invandrare hamnar i desto
mer beroende blir de av språket och en tolk är då till stor hjälp (Widgren 1980).

Angel & Hjern (1992) talar om betydelsen av att en tolk har grundläggande
kunskaper i psykologi, psykiatri och kunskap om etiska kulturer. Heyman (1988)
tillägger också betydelsen av en god utbildning och en kvalificerad arbetsledning
och ibland även handledning. Hon tar även upp att som tolk bör man veta om att
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man kan hamna i en maktsituation och att det krävs oerhörd finkänslighet. Som
tolk ska man inte bara översätta ord utan även kunna framföra känslor och olika
nyanser i språket (Angel & Hjern 1992). Tolken bör vara invandrarens skugga
och kunna tolka tonlägen och kroppsspråk. En tolk måste alltid behålla sin
neutralitet när han tolkar annars kan viktig information komma bort på vägen
mellan parterna. Alla tolkar har tystnadsplikt oavsett vem som är deras
uppdragsgivare vilket ska göra att invandraren känner sig tryggare (Widgren
1980).

Skolan i hemlandet

Alla invandrarfamiljer kommer från olika kulturer och har upplevt olika saker. En
sak har dock nästan alla gemensamt, nämligen skolan. I många länder finns det
privatskolor och kommunala skolor där de kommunala står för det lite ”enklare” i
samhället. De som kommer till oss har upplevt allt från fina privatskolor till
byskolor där man undervisar under ett träd (Angel & Hjern 1992). I de
kommunala skolorna i t ex Bosnien går man 40 elever i samma klass vilket
resulterar i ett utpräglat auktoritärt skolsystem med hårda bestraffningar och
nästan inget utrymme för individualitet och spontanitet. Inom pedagogiken
betonas utantillinlärning, konkurrens, täta prov och utkuggning.

I en del länder börjar barnen skolan i tidig ålder eftersom det anses som en merit
och det är inte ovanligt att de börjar redan i 4 års ålder i Kroatien. Det kan vara
svårt att börja på daghem i Sverige om man redan gått i skolan i sitt hemland. I
länder där det är oroligt får en del barn avbryta sina studier på grund av fattigdom
eller av politiska skäl. I många länder såsom t ex Bosnien och Kroatien får man
betala för allt som hör skolan till vilket alla familjer har inte råd med. Angel &
Hjern (1992) tar även upp att vissa elever har turen att få gå på samma skola hela
grundskolan utan att behöva avbryta studierna någon gång.

Baysan (1990) tar upp den hårda disciplinen som råder i skolan och att läraren är
sträng. Alla elever har stor respekt för läraren för att de vet att om de inte sköter
sig får de inte gå kvar (Angel & Hjern 1992) eller så får de bestraffningar antingen
av läraren eller av föräldrarna när de kommer hem (Baysan 1990). De måste
kunna sina läxor utantill annars blir de bestraffade.

På landsbygden i många länder finns en annan kontakt mellan lärare och föräldrar
än vad som finns här i Sverige. Baysan (1990) talar om att man på landsbygden
känner alla och man känner då ofta även lärarna väl. Detta gör att byborna och
läraren umgås på fritiden och tar då upp allt som behöver diskuteras. Det kan
vara vardagliga saker men även om deras barn. All information sker muntligt och
föräldrarna har stort förtroende för läraren och vice versa. Många gånger bjuder
föräldrarna hem läraren på mat för att diskutera sitt barn.
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Kulturkrockar

När man kommer till ett nytt land med en annan kultur uppstår det lätt
kulturkrockar och det vore väl konstigt annars (Statens invandrarverk 1997). Här i
Sverige uppfostrar vi våra barn till självständiga individer medan man i andra
länder uppfostrar barnet inom ramen för familjens bästa. Barnets lycka består i att
på bästa sätt anpassa sig till familjen och göra som den vill (Daun 1991). Detta
blir en motsättning när de kommer till Sverige vilket resulterar i att barnen blir
kluvna. Här ser man människan som en enskild och unik individ medan man i
många andra länder ser identiteten i förhållande till den sociala grupp man tillhör
(Statens Invandrarverk 1997).

I länder där man tidigare levt ett utpräglat manligt respektive kvinnligt leverne skall
de nu fungera i en parrelation på svenskt sätt. Samtidigt som detta sker får
kvinnan mera frihet i Sverige och samhället står ofta på kvinnans sida där det i
hemlandet tidigare stått på mannens (Statens invandrarverk 1997). Männen känner
sig då hotade och att de inte längre är överhuvudet i familjen (Angel & Hjern
1992).

Barn lär sig snabbare att behärska språket eftersom de leker med andra barn, är
på dagis eller skolan och träffar människor som talar svenska. Enligt Angel &
Hjern (1992) och Statens Invandrarverk (1997) gör detta att föräldrarna förlorar
sin auktoritet mot barnen. En pojke säger så här ( Angel & Hjern 1992, Bustos &
Ramos-Ruggiero 1985, s 73):
”När jag kom till Sverige var jag 12 år. Då tyckte jag, fastän det idag kan verka
komiskt, att min pappa var den största, den bästa som fanns. Pappa vet allt, är ett
geni. Och så kom jag till Sverige och upptäckte att min pappa inte vet något alls.
Jag kände att min pappa … det gick mig emot … som om han hade gjort mig
besviken. Jag blev helt enkelt helbesviken. Därför att de saker jag förväntade av
honom, uppfyllde han inte. Saker som jag fantiserade om, det är klart, jag
idealiserade honom mycket; det är väl normalt för ungar att göra så, men så
märkte jag så klart att han är en människa som alla andra, med sina brister som
alla andra … Helt plötsligt befann jag mig på en annan nivå och kände mig
mycket större än han.”

Andra konflikter som kan uppstå är när barnen börjar skolan och föräldrarna
tycker att skolan och lärarna inger för lite respekt eftersom de refererar till sitt
hemland. Maten kan vara ett problem men det kan man lätt lösa genom att ha
olika alternativ i skolbespisningen. Det finns människogrupper t ex muslimer där
det är en synd att visa sin kropp för det andra könet. Det problemet tar Lendahl
(1990) upp i sin bok Kulturmöten i klassrummet. Där kommer även en mamma
med ett förslag om att man ska skilja könen åt t ex vid simundervisning. Något
som ofta uppstår i puberteten är slitningarna mellan lojaliteten till familjen och den
till kompisarna. De vill inte svika sina föräldrar genom att göra saker som de vet
att deras föräldrar ogillar men de vill ändå göra saker som deras kompisar gör
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och konflikten blir ett faktum. Det kan även vara svårt att behålla sin gamla kultur
och dess värderingar medan man lever i en annan kultur med andra värderingar. I
vissa fall måste man lära sig att välja bort det ena eller andra vilket resulterar i att
något alltid blir lidande (Angel & Hjern 1992).
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Syfte och problemformulering

Enligt läroplanen har skolan och vårdnadshavaren gemensamt ansvar för elevens
skolgång och de skall skapa de bästa förutsättningarna för eleven. De skall även
utveckla skolans innehåll och verksamhet tillsammans. Det ska finnas en
kontinuerlig kontakt mellan skolan och hemmet.

Med detta som bakgrund vill jag med min undersökning ta reda på:

• Hur invandrarföräldrarna deltar i skolan

• Hur delaktiga skulle de vilja vara

• Hur kontakten är med skolan och vad man gör för att upprätthålla den

• Hur ser föräldrarna på skolan i Sverige

• Vilken information fick de vid första mötet med skolan

• Vilken betydelse har tolken vid dom första mötena med skolan?

Undersökningen är en början till att få upp ögonen både på föräldrarna och på
skolan. Tanken är att fåtillstånd ett samarbete som fungerar och som alla parter är
nöjda med.
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Metod

Metodgenomgången inleds med en redogörelse för hur jag gått tillväga i min
undersökning, dvs. mitt val av metod. Därefter redogörs för förberedelser och
genomförandet. Avsnittet avslutas med uppföljning av metoden.

Metodval

Jag valde att göra en kvalitativ studie, genom intervjuer, eftersom min målsättning
var att få veta hur invandrarföräldrar ser på skolan och vad skolan gör för att de
skall komma in i skolan.

I en kvalitativ studie beskriver man egenskaperna hos någon företeelse och man
använder frågor utan fasta svarsalternativ som t ex ”vad innebär det?” ”vad
kännetecknar denna händelse?”. Denna typ av frågor ger ett stort svarsutrymme
och ger möjlighet till kvalitativ analys. Målet i en kvalitativ studie är att identifiera
och bestämma icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper
och innebörder med avseende på variationer, strukturer och /eller processer
(Starrin & Svensson 1994).

Förberedelser inför intervjuerna

Jag började med att läsa litteratur om intervjuteknik för att få tips och idéer om
hur en intervju ska gå till. Därefter arbetade jag fram öppna intervjufrågor, som
inte hade några i förväg givna svarsalternativ. Detta ger en större bredd i svaren
och den intervjuade känner sig inte hämmad av svarsalternativen (Lantz 1993).
Frågorna utgick från min förförståelse och genom litteratur. Jag valde att använda
mig av delvis strukturerat underlag, vilket innebär i förväg bestämda
ingångsfrågor, men där följdfrågorna kan väljas under intervjuns gång beroende
på svaren.

Jag fick kontakt med invandrarföräldrar genom min mamma som har kontakt med
en skola för vuxna med invandrarbakgrund. Skolan tillhör en folkhögskola och
den vänder sig till vuxna som har annat modersmål än svenska och som vill
förbättra sina kunskaper i svenska. Jag pratade med en lärare som sedan pratade
med de studerande vilka villigt ställde upp för intervju. I god tid innan intervjuerna
skickade jag ut mina frågor till läraren som gick igenom dessa. Hon ville se till att
de studerande förstod frågorna och vilka som kunde tänkas ställa upp. När jag
talade med läraren berättade jag att bandspelare skulle användas och att
intervjuerna skulle ske anonymt.

I Lantz(1993) bok kan man läsa att man ska göra provintervjuer med personer
som har samma erfarenhet som dem man ska göra intervjuerna med. Tyvärr
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gjorde jag inte det på grund av att det var svårt att få tag i föräldrar som ville bli
intervjuade. Däremot talade jag med lärare på skolan och diskuterade de
studerandes förståelse. Vi kom fram till att alla har upplevt olika saker i sitt
hemland och blivit bemötta olika här i Sverige vilket gör det svårt att få ut en
standardmodell. Frågorna gick jag igenom med lärarna och kom fram till en mall.

Genomförande av intervjuerna

Intervjuerna omfattade 5st föräldrar, två män och tre kvinnor, som kom från
Mellanöstern. Deras barn är mellan 7-15år och går på olika skolor. Urvalet hade
jag gjort med hjälp av lärarna på skolan. Vi gick efter hur bra svenska de kunde
så att de skulle förstå mig och själva kunna göra sig förstådda. Detta för att få ut
så mycket som möjligt av intervjuerna. För att få olika synvinklar i svaren valde
jag att både intervjua män och kvinnor. Jag intervjuade dem en och en och jag
hade ordnat innan att vi skulle få sitta ostört under samtalen. En lugn och trygg
plats är viktig för den intervjuade (Jacobsen –93). Varje intervju pågick ca 20-30
minuter beroende på hur talföra föräldrarna var. Jag märkte att en del var nervösa
och lite spända, vilket jag kan förstå eftersom de inte träffat mig förut och att jag
använde bandspelare. Jag förklarade för dem att materialet som jag spelade in
skulle endast jag lyssna på och sedan skulle det förstöras. De blev något lugnare
när jag förklarat mer kring intervjun och mitt arbete. Jag skrev även ner lite stolpar
under intervjun för att göra det lättare för mig när jag skulle skriva ut intervjuerna.
Efter varje intervju gjorde jag en sammanfattning av vad som sagts för att se att
jag fått med allt och för att de skulle ha en chans att komplettera om de så
önskade.

Uppföljning och analys av intervjuerna

De inspelade intervjuerna skrevs ut i stora drag och inte helt ordagrant. Detta
gjordes eftersom det var svårt för de intervjuade att göra sig fullständigt
förstådda och det vore även svårt att förstå dem om man inte själv varit med och
tytt kroppsspråk och dylikt under intervjuerna. Det blir lite av
multisinnesprincipen som Starrin m.fl. (1991) beskriver. Jag tog bort sådant som
kunde avslöja vem den intervjuade var, eftersom jag lovat anonymitet.

Jag läste sedan intervjuerna i sin helhet, dvs. inte fråga för fråga, ett flertal gånger
och antecknade likheter och skillnader i svaren. I en kvalitativ analys går man från
helhet till del (Starrin & Svensson). För att hitta likheter och skillnader och kunna
tolka innebörden av svaren, ställde jag frågor till materialet, (Starrin m fl. 1991)
exempelvis ”Vad är det egentligen föräldrarna säger om sitt första möte med den
svenska skolan?” Eftersom jag har använt mig av ett delvis strukturerat
intervjuunderlag kunde frågeställningarna i intervjun skilja sig åt på grund av att jag
fick omformulera en del frågor till vissa av föräldrarna för att de skulle förstå.
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Resultatredovisning

I detta avsnitt redogör jag för resultaten i min undersökning. I intervjuresultaten
utgår jag från yttranden som är indelade i fyra områden. Dessa är yttranden om:

• mötet med den svenska skolan
• tolk
• den svenska skolan
• skolan i hemlandet

Under varje rubrik presenteras de kategorier jag kom fram till i analysen i fet stil
och beskrivs i löptext och citat ur intervjumaterialet för att ge uttryck åt
föräldrarnas egna ord från intervjuerna. Kategorierna skall inte rangordnas, utan
skall ses var för sig som en beskrivning av vad som kan ligga bakom föräldrarnas
uttryck.

Resultat från intervjuerna

Mötet med den svenska skolan

Information innan skolstarten

Att bli informerad om skolan innan den börjar är en viktig del i ett fortsatt gott
samarbete mellan skolan och hemmet. Det gör att föräldern känner sig mer
välkommen till skolan. Man skickar ut brev till alla föräldrar så att de ska veta när
de ska infinna sig i skolan.

Så här uttalade sig några föräldrar i intervjun:

”Det kom hem ett brev innan de skulle börja som en tolk översatte”

”Fick ett brev hem från skolan om att dottern skulle börja skolan och när vi
skulle vara där. Mycket bra.”

Det fanns även de föräldrar som hade en annan upplevelse än ett brev som kom
hem i brevlådan:

”De kom till skolan(förälderns skola) och berättade om min dotters skola och
vad som gällde där.”

Många invandrarföräldrar vet inget om den svenska skolan innan de kommer till
skolan med sina barn. Det är först då som de får information om den. De har inte
själva gått i den skolan vilket gör att allt blir nytt för dem.

”Jag visste inget om den svenska skolan innan men de förklarade mycket om
den.”
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Det finns föräldrar som har skaffat sig information på olika sätt för att de skall
veta lite om skolan innan barnen börjar.

”Fick ingen information innan men vi hade gått i skolan i campen
(flyktingförläggningen) så lite visste vi.”

”Jag visste lite om skolan innan. Hur man gick i klasserna och vilka betyg man
fick.”

”Jag hade läst lite om skolan innan vi kom dit.”

Jag kunde ur materialet också utläsa att föräldrarna överlag tyckte att det var upp
till dem om de ville ha information om skolan innan barnen började. Det gick även
att utläsa att de tyckte att informationen om skolan kunde vänta tills det var dags
att börja på grund av att det var så mycket annat som var nytt för dem.

Första mötet med skolan

Att träffa föräldrar första gången kräver alltid att man som lärare är förberedd och
har man invandrarföräldrar i klassen måste man tänka på att de kanske inte talar
svenska vilket gör att man kanske måste lägga upp mötet annorlunda. De
föräldrar som har intervjuats har alla upplevt samma sak, nämligen:

”Alla föräldrar var där samtidigt.”

”Det var ett möte med alla i skolan innan skolan började där de informerade
oss.”

Föräldrarna kunde då inte svenska vid detta tillfälle och fann det jobbigt att inte
kunna hänga med i vad som sades även om de hade tolk att tillgå. Tolken kunde
inte översätta allt och ville inte avbryta läraren för att kunna tolka. För att man ska
komma ifrån detta dilemma kom några föräldrar med en lösning och en önskning
från deras sida.

”Jag skulle vilja vara ensam med läraren och tolken.”

”Jag skulle vilja träffa läraren själv och inte med andra föräldrar.”

De skulle då få en chans att i lugn och ro kunna tala med läraren och denne skulle
lugnt kunna informera föräldern om vad som kommer att ske i skolan och veta att
informationen gått fram.

Alla föräldrar som intervjuades var nöjda med den information de fick i skolan.
De kände även att de kunde fråga läraren om det var någonting de undrade över
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som de inte fått svar på. De tyckte att första kontakten i stora drag var bra och att
det var upp till dem om de ville ha mer information än vad de redan fått.

Tolk

Tolk vid första mötet

Alla föräldrar har haft med sig tolk på första mötet med skolan vilket har gjort att
de har kunnat kommunicera med skolans personal. Föräldrarna är överlag nöjda
med att kunna använda tolk och att det alltid har funnits tolk att tillgå om det
skulle behövas.

”Vi hade tolk. Det var bra att ha tolk med och det fungerade bra.”

”Vi hade tolk på första mötet och det fungerade bra eftersom vi inte kunde tala
svenska så bra, varken jag eller min dotter.”

Det fanns en förälder som tog upp ett annat fenomen nämligen att han fick ibland
en tolk som han inte gick ihop med och han kände även att det inte blev som han
menade vilket var frustrerande för honom och hans fru.

”Ofta var det bra men ibland fick man en tolk som var (från en annan kultur)
och dem var vi i konflikt med. Det blev inte alltid som man menade.”

För att det inte skall uppstå problem mellan tolk och förälder bör den som
förmedlar tolken se till att det inte finns några konflikter mellan länderna. Tolken
bör helst komma från samma land eller åtminstone ha inblick i den kultur som
invandraren kommer ifrån. I materialet finner man att alla vill ha en tolk som de
kan känna en samhörighet med även om tolken skall vara så neutral som möjligt.

Tolk nu

De föräldrar jag intervjuat läser nu själva svenska och klarar sig för det mesta på
den svenska som de har lärt sig. De tycker inte att de längre behöver någon tolk
när de ska gå på möten i skolan. Alla klarar dock inte av språket helt och de
känner sig lite osäkra på sig själva. De kan ha svårt att förstå svåra ord och vill då
ofta ha en annan förklaring på ordet. Andra vill inte gå på möten utan att ha
barnen med sig.

”Min son var ofta med som tolk när det inte gick att få någon annan som
tolkade.”

”Mina barn tolkar om jag inte förstå vad skolan vill så att jag vet vad som
händer i skolan. Jag är med på alla föräldramöten och utvecklingssamtal.
Mina barn får vara med då för att tolka.”
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Materialet visar att det ofta är barnen som är med och tolkar eftersom de kan
bättre svenska än sina föräldrar då de hela tiden umgås med svensktalande.

Den svenska skolan

Kontakten med skolan

När man läser materialet kan man genomgående finna att alla föräldrar tycker att
den svenska skolan är bra. De har inget negativt att säga om den och de tycker att
samarbetet med skolan fungerar bra. De har en ständig kontakt med skolan och
de går på alla möten som anordnas.

”Vi har kontakt ca 1 gång i månaden, med föräldramöten och samtal…Har
kontakt hela tiden med skolan.”

”Träffas både på möten och om det finns problem pratar jag med skolan och
vi kan diskutera problemen.”

”Nu pratar jag inte mycket med läraren, 1-3 gånger/termin. Förr pratade jag
mycket med läraren om alla problem jag hade.”

Föräldrarna tycker överlag att det är lätt att prata med lärarna om det uppstår
problem och att de har en bra kontakt med skolan. Det känner sig delaktiga i sina
barns skola.

”Utvecklingssamtal, föräldramöten och andra aktiviteter är jag med i. Är
mycket i skolan och jag tycker att allt är bra i skolan.”

De tar upp att de får information från skolan genom brev och telefonsamtal från
lärarna. Om de inte förstår vad det står i breven får de hjälp av någon som kan
svenska bättre t ex hemspråksläraren, vänner eller deras barn.

”Mina barn får tolka om jag inte förstår vad skolan vill så att jag vet vad som
händer i skolan.”

”Vi fick mycket hjälp av vår hemspråkslärare och har fortfarande kontakt med
honom.”

Skolan kan förbättra

Skolan behöver alltid få reda på vad som kan förbättras i skolan och i materialet
finner jag att de har några idéer om vad som kan göras för att de ska känna sig
mer involverade i deras barns skolgång.
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”Jag skulle vilja ha brev hem varje vecka om vad som händer i skolan. Då vet
jag mer om skolan och jag kan hjälpa min dotter bättre.”

”Skicka hem brev så att man får reda på vad som händer på skolan. Nu
kommer brev hem där det står vad som händer på mötena och varför man tar
upp det.”

Föräldrarna menar att de vill veta mer runtomkring skolan så att de förstår varför
vissa beslut tas. Några tycker även att de brev de får ut idag är för innehållslösa
och vill ha mer utförliga brev. Det finns även föräldrar som endast får hem lappar
om det är möten eller dylikt. Dessa vill ha hem brev varje vecka så att de vet vad
som kommer att hända veckan därpå för att kunna hjälpa sina barn på bästa
möjliga sätt.

Den svenska skolan är bra men enligt en förälder saknar han och hans fru en
öppen diskussion med skolan. Han tycker att skolan skulle ta upp mer problem
angående barnet om det finns och att det skall ske innan det går för långt. Ibland
är det lite för lätt att komma undan om det finns problem och som en kvinna sa:

”Jag vill det som är bäst för mitt barn. Jag vill inte att den ska bråka utan vara
duktig i skolan.”

Något som flera föräldrar tar upp är att de vill att skolan tar upp samhällsproblem
i skolan, framför allt om narkotika. Föräldrarna är väldigt nervösa för att det ska
komma in i skolan och att det är lätt för barnen att få tag på idag. Alla vet att det
finns och oftast vet de också var man kan få tag på det. Även om de inte vill
prova kan de bli lurade till det. Deras oro grundar sig i dels en artikel som nyligen
publicerades i den lokala tidningen NT om narkotikans spridning och dels från
samtal med sina vänner.

”Vi är oroliga när det gäller narkotika och alla måste vara uppmärksamma
när det gäller det.”

”Skulle vilja att lärarna talar mer om narkotika bland eleverna…”

Föräldrarna vill att vi inom skolan talar mer om narkotikan och vad den kan
orsaka människan. Det kom även upp förslag om att det skulle vara mer lärare ute
på rasterna för att se vad som händer på skolgården. De tycker att det är för
några rastvakter ute och de har inte en chans att se vad som händer och vad alla
gör. Finns det däremot fler vuxna ute är möjligheterna större att man upptäcker
faran i tid. I materialet kan man även finna tankar om att skolan ligger för centralt
och detta gör att alla lätt kan ta sig dit, både de som ska vara på skolan och de
som inte ska vara där.

Skolan i allmänhet
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En positiv anda finner man i hela materialet och hur de ser på skolan här i
Sverige. Föräldrarna är tacksamma att deras barn har fått börja skolan i Sverige.
Materialet visar att de finner lärarna snälla och hjälpsamma och att det aldrig är
några problem att komma med frågor till dem.

”Mot mig och mitt barn var de jättesnälla och de var som en mamma för min
dotter som inte har någon. Allt är bra och de är jättesnälla.”

Genomgående i materialet finner man att de tycker att skolan här är lättare än i
hemlandet på grund av att här börjar man med att leka in kunskaperna och att de
läser på sin egen nivå. De får inte häller några straff om det är någonting de inte
kan.

”Det är lättare i Sverige eftersom de får leka mer innan allvaret börjar.”

”Här är allt mycket bättre och lättare.”

Flera av föräldrarna tar upp att det är bra med de små klasserna som vi har i
Sverige. Detta gör att barnen lär sig mer och att barnen kan få den hjälp de
behöver. De kommer inte bort i mängden utan de syns och finns. Man finner
även att de tycker att det är fantastiskt här eftersom de inte behöver betala för allt
i skolan utan som en pappa sa:

”Det är så olika mot hemma där man köper allting innan skolan börjar medan
man här bara ska ha väska och skor att ha inne.”

Han berättade även hur konstigt men samtidigt hur fantastiskt han tyckte det var.
Det är en frihet som är enorm och som han inte kunde drömma om att det skulle
vara här.

En möjlighet som föräldrarna tog upp angående den svenska skolan är att man
kan få den hjälp man behöver och om man vill lära sig något så har man chansen
att göra det. Här finns alla möjligheter bara man vill. Om barnen känner att de
behöver extra hjälp i t ex engelska kan de få det efter diskussion med berörda
parter och det finner föräldrarna vara en stor fördel då de själva inte upplevt detta
tidigare.

Skolan i hemlandet

Disciplin

Går man igenom materialet finner man att de har jämfört hur det är i Sverige mot
hur det var i hemlandet. De har kommit med många olika synpunkter men det
man finner hos alla är hur disciplinen är olika i de olika länderna. Att det var en
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annan disciplin i deras hemland finner man snabbt och de anser att det var
strängare i deras hemländer än vad det är här.

”…medan man hemma har mer disciplin och barnen blir rädda för läraren.”

”…där blev de trötta på skolan tidigt eftersom allt var hårdare där.”

”Där har man hårdare disciplin…”

Föräldrarna tycker inte att det var bra med denna hårda disciplin som man bedrev
där utan de tycker att det är bättre här där man inte har det. De poängterar också
att det inte är lika öppet mellan skolan, eleven och föräldern som det är här vilket
de tyckte var svårt att anpassa sig till när de kom till Sverige. I och med att
lärarna bedriver hård disciplin i deras hemländer måste de upprätthålla den på
något sätt och det gör de genom straff av olika slag.

”Hemma är det diktatur i skolan och det blir böter och straff om de inte sköter
sig i skolan.”

Allmänt om skolan

Många blev positivt överraskade när deras barn skulle börja skolan och de inte
behövde handla någonting i skolväg. De var vana vid att betala för allt inom
skolväsendet. Hemma betalade man för sina skolböcker och annat material som
man behövde i skolan. Och någon gratis skollunch var det inte till att tänka på
utan där köpte man eller tog med matsäck hemifrån.

”Det är så olika mot hemma där man köper allting innan skolan börjar…”

”…man köper allt själv där.”

”I…(hemlandet)  måste man betala för allt och det är bara de rika som har
råd att gå i skolan. Här i Sverige får man allt.”

Det kommer även fram i materialet om att man hade större klasser i sina
hemländer och att man fick betyg från första klass. En kvinna anser detta vara
dumt på grund av att de blir snabbare skoltrötta och orkar då inte gå klart i
skolan. Hon finner därför att betygssystemet är bra i Sverige eftersom man inte
får betyg i tidig ålder.

Sammanfattning av intervjuerna

Intervjuerna tyder på att föräldrarna tycker att den svenska skolan är bra eftersom
skolan är lättare (inte lika hård disciplin som i hemlandet), barnen har det bra i
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skolan och de trivs. Föräldrarna känner sig välkomna till skolan och de känner
även att de kan prata med läraren om sina problem som rör deras barn. De finner
att kontakten med skolan fungerar och att de kom in i den svenska skolan bra
eftersom de fick ett trevligt bemötande från personalen på skolorna. En del anser
att man skulle ha fått mer information innan skolan började men de anser också
att det var upp till dem att finna informationen om de ville ha den.
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Metoddiskussion

Diskussionen förs genom att jag reflekterar över mitt metodval. Detta gör jag
genom att redogöra fördelar och nackdelar, samt svårigheter och risker jag kan se
med metodvalet.

Att intervjua har varit ett bra sätt att arbeta eftersom jag även kunnat observera
föräldrarna under intervjun och samtidigt kunnat tyda deras kroppsspråk. Man
ska även veta att allt inte kommer fram i intervjuer vilket gör att det är viktigt att
kunna studera deras kroppsspråk under intervjun. Det ger en annan förståelse och
man ser oftast om de har sagt allt de vill eller om de har mer att säga.

I intervjuerna var det ibland svårt att hålla samma ordningsföljd på frågorna på
grund av att jag arbetade med ett strukturerat material med öppna frågor (Bell
1993). De var även svårt på grund av att jag fick omformulera frågorna flera
gånger vilket gjorde att vi kom in på frågor som skulle komma senare i intervjun.
Då det gällde urvalet valde jag ut de som kunde mest svenska och hade barn som
gick i skolan. Risken jag kan se med detta är att de som kan någorlunda svenska
klarar sig bättre än de som inte kan svenska. Det gör att om jag hade valt
föräldrar som inte behärskar svenskan hade jag nog fått ett annat resultat än det
jag fick nu. Det hade varit svårare att intervjua dessa föräldrar men intressant att
se om resultatet blivit annorlunda. Antalet intervjuade föräldrar var också litet,
varför jag inte heller gör några anspråk på generalisering, men med tanke på min
studies omfattning ansåg jag det lagom att intervjua fem föräldrar. En nackdel
som jag kan se är att jag inte var känd för de intervjuade innan jag kom och
gjorde intervjuerna. Detta kan ha påverkat dem negativ genom att de kände att de
inte kunde svara hur de ville utan sökte rätt svar på mina frågor. Något som jag
däremot tror att jag hade som fördel är att jag gick igenom med de intervjuade
innan, att jag genomförde detta för att få en bättre kontakt mellan skolan och
föräldrarna. Det tror jag gjorde att de kände att de hade en chans att förbättra
situationen i skolan och inget av vad de sa var fel.

Jag spelade in intervjuerna på bandspelare för att jag skulle kunna koncentrera
mig på att tyda deras kroppsspråk och kunna engagera mig mer i intervjun än om
man skriver ner allt som sägs (Lantz 1993). Att bandspelaren var på kan ha varit
ett nervöst moment för de intervjuade vilket kan medföra tunghäfta och blyghet.
Jag skrev även ner lite stolpar för mig själv under intervjun och direkt efter för att
få med alla intryck jag fått under intervjun. Att jag valde att inte skriva ut intervjun
ordagrant är nog både en fördel och nackdel. Hade jag skrivit ut den ordagrant
hade man fått med alla pausar och annat som sker under en intervju. Jag tror
däremot inte att man hade förstått samanhanget om man själv inte varit med under
intervjun och kunnat tyda deras kroppsspråk och kunnat se sambandet som inte
kom med på inspelningen. Det sker alltid saker som inte fastnar på band utan
som man måste lägga på minnet istället (Lantz 1993).
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Trovärdigheten utgör enligt Trost (1997) ett av de största problemen med en
kvalitativ studie och således också kvalitativa intervjuer. Som intervjuare kan det
vara svårt att förbli neutral, men det är viktigt att man tänker på att inte tvinga på
den intervjuade sina egna åsikter eftersom det är den intervjuades föreställningar
man vill få fram och förstå (Trost 1997). Jag var nog inte helt neutral när jag
genomförde mina intervjuer men jag försökte att hela tiden tänka på att vara det
och att inte föra över mina åsikter på de intervjuade. Jag anser själv att jag
lyckades hålla mina åsikter för mig själv. När man bearbetar materialet utgår man
från sin förförståelse. Min förförståelse är grundskollärarutbildningen och
litteratur som berör ämnet. För att läsarna ska få en chans att själva tolka
utsagorna valde jag att använda mig av många citat för att återge vad som sades i
intervjuerna i min redovisning. Det finns många olika redovisningsformer men jag
valde detta sätt på grund av att jag tycker att det är ett lättillgängligt och åskådligt
redovisningssätt.
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Resultatdiskussion

I detta avsnitt för jag en diskussion utifrån mina frågeställningar i undersökningen.
Jag inleder med att diskutera kring hur föräldrar tycker att kontakten är med
skolan. Därefter för jag en diskussion om användandet av tolk och hur de ser på
det. Avslutningsvis förs en diskussion om hur föräldrarna ser på skolan i
allmänhet.

Hur föräldrarna uppfattar kontakten med skolan

Jag kunde tydligt se att föräldrarna i stora drag var nöjda med den kontakt som
de har med skolan idag. De föräldrar som inte var helt nöjda med kontakten var
de som hade barn på de högre årskurserna. Inom skolan finner att föräldrarna är
nöjda med kontakten upp till sexan men att de tycker att lärarna inte bryr sig när
de kommer upp på högstadiet (Lendahls 1990). Att det är på det sättet kan vara
att man inte längre har en eller två lärare i alla ämnen och att lärare, elever och
föräldrar inte får samma spontana kontakt längre. Det innebär automatiskt att man
som lärare inte har samma tid eftersom man har många fler elever och i många fall
finns varken tid eller ork att engagera sig i alla sina elever lika mycket. Man hittar
ofta på olika aktiviteter med barn och föräldrar i de lägre stadierna för att man ska
ha en god kontakt med familjerna men det tar tyvärr ofta slut när barnen börjar
högstadiet. Detta är synd eftersom man ser varandra på ett annat sätt utanför
skolans väggar.

Alla lärare har skyldighet att enligt LPO 94 samarbeta med föräldrarna för elevens
bästa. Detta gör att man ska kontakta vårdnadshavaren om problem uppstår och
man har även skyldighet att ha utvecklingssamtal med föräldrar och elever. Jag
ser i mitt material att alla föräldrar är nöjda med den information de får på dessa
möten och att de tycker att den svenska skolan är bra på det sättet eftersom de
vet hur deras barn ligger till. I intervjuerna finner man att föräldrarna känner att de
kan prata med deras barns lärare om de har problem vilket är ett mycket positivt
besked för oss som arbetar inom skolan. Det skolan ska sträva efter idag är att
man ska få in föräldrarna mer i skolan och att de ska kunna ta del av vår
verksamhet. När en förälder kommer till skolan ska det inte kännas konstigt utan
det ska kännas naturligt att komma till den plats där deras barn tillbringar sina
dagar (Lendahl 1990).

Alla som ska börja i den svenska skolan ska innan de börjar få information om
när de ska vara där och vem de ska få som lärare. De som är uppvuxna här i
Sverige och har gått i den svenska skolan vet redan grunden i det svenska
skolväsendet. De som däremot inte upplevt skolan själv i Sverige känner sig ofta
lite vilsna innan deras barn ska börja skolan. I materialet finner man flera som inte
visste vad som väntade i den svenska skolan och att de inte hade fått någon
information innan. De hade gärna velat få lite information innan deras barn börjat
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för att då kunna vara mer förbereda på vad som väntade dem och deras barn. Att
skolan skickar ut information om skolan till dessa föräldrar eller att man samlas
på en informationsträff är viktigt för att man ska få en bra grund att stå på för
vidare samarbete (Lendahls 1990). Det är inte bara föräldrarna som tjänar på att
man tar kontakt innan skolan börjar utan vi lärare gör också det. Vi kan både få
reda på barnets bakgrund, hur mycket barnet kan och vad familjen förväntar sig
av skolan (Statens Invandrarverk 1997). Detta medför att man gemensamt kan gå
igenom vad man kan göra för att barnet ska utvecklas och trivas i skolan.

Första träffen med läraren kan vara lite nervös och som förälder har man olika
förväntningar på läraren och skolan. I mina intervjuer finner jag att den första
träffen de hade med läraren var på ett möte, där alla andra föräldrar var
närvarande. Detta medförde att de kände sig som en i gänget men på ett negativt
sätt. De kände att de inte kunde ta åt sig all information som sades och de kunde
inte fråga om det var något de inte förstod. Många gav även som förslag att man
ville träffa läraren själv innan skolstarten. Ett förslag som skulle innebära lite mer
jobb för läraren men som skulle ge så oerhört mycket mer i längden. Man skulle
slippa många av de missförstånd som kan inträffa om man inte har en fungerande
kommunikation. Vårt jobb som lärare är att se till barnets bästa och det gör vi om
man har en bra relation till deras föräldrar så att de kan hjälpa sina barn i deras
skolarbete (Lendahl 1990). Vid första träffen får föräldrarna mycket information
om skolan, hur man arbetar där, vad som förväntas av deras barn och dem själva
plus alla regler som man har i skolan. Det är inte lätt att komma ihåg allting efteråt
och det är ännu svårare om man inte förstår allt som sägs. Man ska även ta med i
beräkningarna att för många är det även nya intryck som ska bearbetas.
Intervjuerna tyder på att de tyckte att den information som de fick räckte då men
att de idag tycker att de kunde ha frågat mer själva för att få mer information.
Detta kan bero på att de fick mycket information som var ny för dem plus många
nya intryck som de skulle smälta samtidigt. Det kan vara svårt för den som har
gått i den svenska skolan och har en god referensram men det är nog ännu
svårare för dem som inte har denna referensram.

Användandet av tolk

Att använda tolk är ett måste om man ska kunna kommunicera med människor
som inte kan svenska eller engelska. Alla föräldrar i mina intervjuer använde tolk
när de kom hit till Sverige och på första mötet med skolan. De tycker att det är ett
måste och att det är en trygghet för dem. Den tryggheten kan vara avgörande för
att det skall kunna bli ett samtal och inte en monolog från lärarens sida. Desto
osäkrare och knivigare situation invandrare hamnar i desto mer beroende blir de
av ett språk som förstås och då är en tolk en bra lösning (Widgren 1980). Inom
skolan ska vi erbjuda familjer tolk och sedan är det upp till dem att bestämma om
de vill ha en eller inte. Föräldrarna tycker överlag att det har fungerat bra med tolk
förutom en som fick en tolk som tillhörde en folkgrupp som de var i konflikt
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med. Då kan man fråga sig om tolkningen blir som den ska och om invandraren
kan känna tillförlitlighet till tolken (Angel & Hjern 1992). Om han inte gör det kan
det skapa konflikter i samtalet och tolken blir då inte som en skugga i samtalet
(Angel & Hjern1992). Det är en förutsättning att se till att den som ska tolka har
kulturkännedom och har en god utbildning för att den ska kunna tolka.

Man bör ha med en tolk som är neutral på mötena så att den endast förmedlar det
som sägs och inte lägger in sina egna känslor i det tolkade samtalet. Som tolk har
man tystnadsplikt och det är viktigt eftersom invandrare måste kunna känna sig
säkra på tolken och inte utelämnade till någon som kan föra samtalet vidare
(Widgren 1980). Detta för mina tankar till det Heyman (1988) skrev att det inte är
bra att ta med sig en väninna som tolkar åt en. Denna väninna kan varken vara
neutral och hon har ingen tystnadsplikt. Detta kan göra att hon uppfattar saker
olika mot hur en tränad tolk skulle uppfatta saker och hon kan inte tolka helt rätt.
En konflikt kan då lätt uppstå. En väninna kan gärna följa med som stöd men hon
ska inte tolka utan det ska man överlåta åt utbildade tolkar. Det fanns många av
mina intervjuade föräldrar som lät deras barn tolka om de inte förstod och de fick
även följa med på möten för att tolka åt dem. Är detta rätt mot barnen och deras
föräldrar? Ska man kunna begära av ett barn att den ska vara neutral när den
tolkar och att den får med all viktig information som sägs? Jag tycker inte att det
är rimligt och man ska veta att då kommer även föräldern i kläm eftersom den inte
får information som är neutral utan värderingar. Ett barn är alltid ett barn och har
en annan referensram än en vuxen har och det har även betydelse när man ska
tolka. För att man ska kunna tolka bör man också förstå den information som
skall tolkas annars kan det lätt bli missförstånd som är onödiga. Ett barn har
också en speciell kontakt med sina föräldrar vilket medför att de intar
försvarsställning mot allt som skulle kunna tänkas såra deras föräldrar (Heyman
1988). Att ha en utbildad tolk med kan vara A och O om man vill ha en bra
kommunikation.

Skolan i allmänhet

Att vi har en bra skola här i Sverige förstår jag genom att läsa det material som jag
fått genom mina intervjuer. Hur bra skola vi har förstår vi inte som är inne i
systemet. De föräldrar som däremot haft några av sina barn i skolan i hemlandet
poängterar att vi har det bra här i Sverige och att skolan fungerar bra. Här har alla
rätt till lika skola och utbildning och så är det inte i där. Nu talas det mycket i
media om hur skolan blir klassindelat i och med alla privatskolor som kommer. I
det fallet bör man nog titta efter varför det kommer privatskolor och vad man kan
göra för att förhindra att elever söker till dem istället för till den kommunala
skolan. Man får nog akta sig i Sverige så att inte skolgången blir klassindelat och
att alla barn inte får samma utbildning. Om man inte gör det kommer vi att gå
bakåt i utvecklingen och det som vi kämpat för och ser som en självklarhet idag
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kommer att försvinna. Det är inte bara de som har pengar som ska få en bra
utbildning utan alla barn har rätt till det.

Många tycker att vi har en lättare skolgång här än hemma och det de argumenterar
med är att lärarna är snällare, mer lek i de lägre stadierna och inga bestraffningar
om man inte sköter sig i skolan (Lendahl 1990). De finner det positivt att man inte
är så sträng eftersom de tror att barnen inte blir lika snabbt skoltrötta som de
skulle bli om lärarna skulle vara strängare. Jag tycker nog att skolan kan vara
ganska sträng men att man lägger mycket av ansvaret på eleverna. Eleverna ska
lära sig att de är de som bär ansvaret för deras studier (Statens invandrarverk
1997) och att vi är där för att hjälpa dem och inte för att se till att allt görs till
punkt och pricka utan att göra fel. Vi är inte där för att bestraffa dem utan för att
se till att det går bra för dem och för att de ska lära sig nya saker. Ytterligare en
anledning till att vi har det lättare anser de vara att vi inte har betyg förrän i 8: an
medan en del länder har det redan i årskurs ett. Barnen börjar med allvaret direkt
och de får inte vara barn längre när de börjar skolan. Jag personligen tycker att
det är konstigt att man sätter betyg direkt när barnet börjar skolan och att det
redan då blir indelat i de som kan och de som inte kan. Här i Sverige använder
man sig mer av pedagogiken att man leker in kunskaperna. Detta tror jag gör att
barnen känner att de lär sig saker på ett roligt sätt och att de får fortsätta att vara
barn. I och med denna pedagogik tror jag att många tycker att vi leker för mycket
i skolan och de ser inte att man lär sig samtidigt som man har roligt. En
kombination som många har svårt att se tillsammans.

I och med att barnen snabbare än vuxna kommer ut i det svenska samhället lär de
sig också snabbare svenska och kulturen vi har i Sverige (Angel & Hjern 1992).
Deras föräldrar däremot har det svårare att ta sig in i det svenska samhället och
det kan bl. a bero på att de inte kan svenska. Jag tycker att man kan fråga sig om
vi inte kan göra mer för invandrarföräldrarna. Då menar jag inte att man ska ge
dem saker utan att man kan använda dem som resurser i skolan. De kan komma
och tala om sitt land och, om de vill, tala om vad de upplevt. Detta skulle jag
tycka var bra om både barn och deras föräldrar var med på (Heyman 1988).
Kanske kan man få en större förståelse om olika kulturer om man gör det. Om
invandrare skall komma in i samhället och känna sig delaktiga måste vi inte bara
göra saker för deras barn utan även för de vuxna. Om vi ska få ett samhälle som
fungerar måste alla vara delaktiga och det bygger på förståelse från alla håll.

Att vi har en bra skola kan man inte undgå att märka att dessa föräldrar tycker när
man läser det här materialet. Men jag frågar mig själv om det kan ha med att göra
att de själva är inne i skolväsendet och att de vet hur det är att studera i Sverige.
Om jag hade intervjuat några som inte läste svenska och var inne i systemet skulle
då mitt resultat blivit annorlunda? Detta är något som jag tänkt mycket på och
funderat kring. Hur stort inflyttande har det att de själva går i skolan i sina svar i
intervjuerna? En tanke som man ska ha med sig i framtiden och som jag tycker
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skulle vara intressant att forska mer om. Kanske något för kommande
examensarbeten?
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Avslutning

I min undersökning finner jag att de föräldrar som jag intervjuade tycker att den
svenska skolan är bra. De är nöjda med den kontakt som skolan har med hemmet
och den information som de får med jämna mellanrum. Föräldrarna tycker att
skolan tar hand om deras barn på ett bra sätt och att man är mån om att
föräldrarna ska deltaga i skolans arbete. Det var dock ingen av dessa föräldrar
som ville vara mer delaktiga i skolan än vad de redan var. De tyckte att det var
skolans jobb att undervisa och att det skötes bra. Ingen kände ett behov av att se
mer av skolans verksamhet på nära håll. Med den information som de får genom
skolan tycker de att de får tillräckligt för att kunna hjälpa sina barn i deras
skolarbete. Ingen förälder hade fått någon information innan skolstarten och det
tyckte några att man skulle ha för att det skulle vara lättare att kunna hjälpa deras
barn på plats i skolan. Däremot var de nöjda med den information de fick på
första mötet.

Studien har gett mig en inblick i hur invandrarna ser på den svenska skolan och
vad vi kan förbättra för att de lättare ska komma in i skolan och dess system. Jag
har även fått en inblick i olika kulturer som styr olika människor och det har varit
värdefullt för mig men det har också väckt nya tankar och intressen i min värld.
Med det menar jag att det finns mycket jag behöver lära mig om olika kulturer för
att underlätta arbete och slippa många konflikter i framtiden. Den har även öppnat
mina ögon genom att få ta del i olika öden som dessa människor har genomgått
och hur svårt det är att börja på nytt i ett nytt land som man inte vet något om.
Detta är ett stort område som jag finner intressant och som jag hoppas kunna
utforska närmare.
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Bilaga 1: Intervjufrågor till föräldrar

1. Hur var din första kontakt med skolan?
-   Användes tolk och i så fall hur kändes det?
- Vad visste ni om den svenska skolan?
- Fick ni den information som ni ville ha?
-

2. Hur skulle ni vilja bli mottagen?
- Kan man från skolans håll göra något annorlunda?
- Kunde ni agerat annorlunda?
-

3. Hur fungerar kontakten nu?
- Kan man från skolans håll göra något annorlunda?
- Kan ni agera annorlunda?

4. Tycker ni att det är svårt att förstå den svenska skolan och dess system?
- Vad skulle ni vilja ha mer upplysningar om?
- Vad kan skolan göra för att ni ska få den information som ni vill ha?


