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Sammanfattning

Bakgrund:

Det ställs nya krav på skolan idag att den ska kunna tillgodose alla elevers behov oavsett

social och kulturell bakgrund. Cirka en miljon av Sveriges befolkning har en annan kultur

än svensk. Hur tar man tillvara på alla dessa kulturer som finns i vårt land?

Syfte:

Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur några kristna och muslimska

invandrarungdomar i en mellanstor kommun ser på och uppfattar den svenska skolan.

Metod:

Underlaget till denna uppsats har sökts i litteratur med nyckelord som mångkulturalitet,

kulturkrockar/möten och invandrare. Via en intervjustudie intervjuades åtta ungdomar.

Ungdomarnas syn på skolan analyserades och tolkades så att vi fick fram det som vi

uppfattade som deras syn på skolan i Sverige.

Resultat:

Alla våra respondenter är invandrarelever, med föräldrar från andra länder. Alla

respondenter tycker bra om Sverige och anser sig få respekt i skolan. Kulturkrockar har

uppstått i några fall. De flesta planerar att läsa vidare efter gymnasiet, för att de vill satsa på

något nytt. Giftermål inom religion och kultur är självklart.



Innehållsförteckning

Sammanfattning
Inledning 1
Definitioner 2
Syfte 2
Frågeställningar 2
Bakgrund 3
       Invandrarungdomar eller mångkulturella ungdomar? 3
       Olika kulturer på skolan 4
      Hur viktigt är det att ha en kultur?                    4-6
       Kulturkrockar 6
       Var kommer alla ifrån?                   6-7
       Grupper i samhället 7
       Fördomar                   7-8
       Läroplanen 8
       Assimilation                   8-9
Om metod                      9
Vår metod                      9
Etik                    10
Validitet och reliabilitet                    10
Resultat                    11
        Intervjuerna                    11
        Intervju 1. Flicka, Anja              11-12
        Intervju 2. Flicka, Mira              12-13
        Intervju 3. Flicka, Kia                                                                                    13
        Intervju 4. Flicka, Shakira                   14
        Intervju 5. Pojke, Hennok                                                                         14-15
        Intervju 6. Pojke, Ali                        15
        Intervju 7. Pojke, Michael                      16
        Intervju 8. Pojke, Hamid                    17
Sammanfattning av resultat                    18
        Informanternas bakgrund                    18
        Synen på den svenska skolan och attityder mot den svenska skolan       18-19
        Kulturkrockar och fördomar                    19
        Framtidsplaner                    20
Diskussion              21-24
Fortsatt forskning                    25
Slutord                                    25-26
Litteraturlista              27-28
Bilaga 1-7



1

Inledning

”Med invandrarna har världen kommit till Sverige”

- Enligt Birger Norman i Heyman

(1990) sid. 25.

Många kulturer möts idag i Sverige, och en mötesplats för dessa kulturer är skolan. Detta

kan skapa kulturkrockar men även förmedla kunskap om andra länders kulturer. Vi vill få

en inblick i hur invandrarungdomarnas skolsituation ser ut.

Vad har invandrareleverna för attityd till den svenska skolan?

Anledningen till att vi valde att skriva om just det här problemområdet är för att vi har ett

intresse för mångkulturalitet. Vi båda som skriver den här uppsatsen är från olika kulturer,

Shital är svensk med indiskt påbrå (hindu) och Marina är svensk (kristen). Detta gör att vår

uppsats ses från olika synvinklar och det berikar vårt arbete på mer än ett sätt. Båda är som

sagt intresserade av invandrar- och integrationsfrågor och valde därför att försöka få fram

en syn på skolan från invandrarungdomarnas sida.  Idag ställs det nya krav på skolan att

kunna tillgodose alla elevers behov oavsett social och kulturell bakgrund.  Det finns heller

inte så mycket svensk forskning gjord kring detta område, mångkultarliteten i Sverige.

Vårt eget intresse kring detta område väcktes redan i början av våra studier på det

pedagogiska programmet. I kursen ingick ett seminarium om mångkulturaliteten på skolan

(Hultinger & Wallentin, 1996).  Sedan har intresset hela tiden funnits kvar.

Vi har skrivit ner lite allmänt om länderna som våra respondenter härrör ifrån, för att man

ska kunna få lite mer insyn om varifrån de här eleverna är ifrån (se bilaga 3-7).
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Definitioner

”Invandrarungdomar” är ungdomar som har föräldrar som inte är födda i Sverige.

Mångkulturalism: Förekomst av många olika kulturer och kulturyttringar i (positiv)

samverkan

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O869150&i_word=M%e5ngkulturalism).

Attityder: En på upplevelser baserad inställning, som styr en känsla eller ett känslokomplex,

som i sin tur skapar en handlingsberedskap och kan leda till ett bestämt sätt att handla

(Heyman, 1992 s. 87).

Kulturkrock: När två eller flera människor möts som är bärare av olika kulturer, men det

sker inte friktionsfritt, utan det uppstår en ”krock” och man har svårt att förstå varandras

kulturer (vår tolkning).

Syfte

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur några kristna och muslimska

invandrarungdomar i en mellanstor kommun ser på och uppfattar den svenska skolan.

Frågeställningar
� Hur är elevernas inställning till den svenska skolan?

� Vad är deras inställning till skolarbetet?

� Upplever de särbehandling?

� Vill de läsa vidare?
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Bakgrund

Invandrarungdomar eller mångkulturella ungdomar?
Ordet ”invandrare” respektive ”invandrarbarn” har olika betydelse för olika människor.

Den definition som brukar användas i statistiken är: invandrare är en person som är född

utomlands av icke-svenska föräldrar eller har en förälder som är född utomlands.

Barn som talar ett annat språk och tolkar utifrån en annan referensram kallas för

invandrarbarn just för att de har med sig en annan kultur att tolka utifrån (Wellros, 1992).

En annan författare, Pirjo Lahdenperä (1997) ansåg att benämningen invandrarelever var

diskriminerande och föredrog att kalla dem de ”mångkulturella eleverna” i sin avhandling

(Lahdenperä, 1997, sid. 167). Ordet invandrarelever kan kanske uppfattas som

diskriminerande men i vår uppsats kommer invandrarungdomar betyda detsamma som

”mångkulturella elever”.

”Den undervisning som är bra för alla barn är också bra för dem som har

invandrarbakgrund. En mångkulturell undervisning har att göra med grundläggande krav

på all undervisning. I varje klassrum finns elever från många kulturer. Det behöver inte

betyda att man har många olika invandrargrupper i klassen. Även i klasser som tycks

förhållandevis homogena har var och en av eleverna en alldeles egen kulturell bakgrund,

med särskild familjehistoria, särskilda vanor och tankesätt som skiljer sig från

kamraternas. (…)

All undervisning måste ha sina rötter i elevernas kulturer, i det mångkulturella.” (SOU

1996:143.) Självklart ska läraren se till dig som individ, man måste ta till vara på elevens

förutsättningar för att lyckas i skolan, men det är också viktigt att det inte sker på kostnad

av helheten; de andra eleverna. Undervisningen bör vara till glädje för alla elever anser vi.
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Olika kulturer på skolan
Ca en miljon av Sveriges befolkning har en annan kultur än svensk. Sverige har blivit ett

invandrarland, ett mångkulturellt land (Heyman, 1992).

Enligt officiell statistik 2000 fanns det ca 1003 798 utrikesfödda personer, alltså invandrare

i Sverige (http://www.immi.se/migration/statistik/2000.htm)

Hur tar man till vara på dessa olika kulturer som vi ser dagligen i den svenska skolan?

Heyman (1992) anser att vi borde se invandrarbarn och deras föräldrar som resurser i

skolan, på detta sätt får barnen känna att deras kultur ”duger” det blir också självklart för

barnen att vi tänker olika. Samtidigt så blir vi svenskar mer kunniga då vi får kunskap om

våra olika kulturer och religioner (Heyman, 1992).

De flesta invandrarbarnen befinner sig mellan två världar, de måste klara av kulturkrockar,

och samtidigt skaffa sig en egen identitet. De får tidigt uppleva att de inte duger och att de

är invandrare (Heyman, 1992). Detta måste göras något åt, skolan är en alldeles utmärkt

plats att börja diskutera olika kulturer på med eleverna, anser vi.  Vi anser att man borde

införa ”invandrarkunskap” där eleverna är med själva och berättar om deras kultur så att

våra svenska elever också får ta del av deras kultur. Detta tror vi gynnar invandrareleverna

på så sätt att de känner sig mer delaktiga i den svenska skolan.

Hur viktigt är det att ha en kultur?
Den mångkulturella miljön kan ge positiva utvecklingsmöjligheter, men den kan också

upplevas som hotfull, mycket beroende på våra egna personliga erfarenheter och

förväntningar. Vi tror att några har det lättare än andra att ta till sig främmande kulturer och

främmande handlingssätt. Men det är väldigt viktigt att som lärare vara öppen mot (bra)

förändringar, det kanske kan bidra till något bra i längden.

Det är viktigt att kunna anpassa sig till de svenska normerna för att lättare passa in i

samhället, men det är också väldigt viktigt att behålla sin kultur, identitet, så man vet vart

ens rötter kommer från (Heyman, 1992). Vi anser att om man är stark i sin identitet, så är

det lättare att komma in i det svenska samhället.
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Allwood (2000) skriver att i dagens mångkulturella Sverige möts människor från alla håll

och kanter i hela världen. Olika kulturer från olika samhällen med olika religioner.

I och med att dessa människor kommer med olika normer, beteenden till Sverige så har de

också olika förståelse till det svenska samhället och den svenska kulturen. Några har

svårare att anpassa sig och andra lättare. Hur mycket de än försöker att anpassa sig så

kommer ändå de flesta aldrig att känna att de tillhör detta samhället. Det kan skapa

svårigheter mellan människor med olika bakgrunder och kulturer som kommer till Sverige,

det vill säga svårigheter mellan invandrare och invandrare. (Allwood & Franzén, 2000)

Vi människor växer alla upp i ett särskilt kulturellt sammanhang vilket påverkar vår

förståelse av verkligheten och vår självförståelse.

”När en person kommer till ett nytt och kanske annorlunda samhälle ändras inte bara de

materiella förutsättningarna; även de sociala och psykologiska förutsättningarna

förändras. I ett möte mellan en person som bott länge i ett samhälle och en person som är

ny är den första på hemmaplan medan den andra befinner sig i ett mer okänt sammanhang

och får en mindre del av sina förväntningar bekräftade.

De nya personernas beteende fyller inte helt förväntningarna hos de invånare som vistats

längre i samhället. Detta betyder att möte mellan människor från andra samhällen och

kulturer innebär en utmaning på gott och ont. Missuppfattningar och missförstånd uppstår

lätt, samtidigt som möjligheter till kreativa samtal och utveckling finns.” (Allwood &

Franzén, 2000, sid. 55 )

”Skolan är viktig för alla barn och ungdomar, men skolgången kan bli speciellt

betydelsefull för de barn med invandrarbakgrund som genom skolan har den enda

möjligheten att skaffa kunskaper och erfarenheter som är nödvändiga för att erövra en

plats i det svenska samhället. Inte minst gäller detta kunskaperna i svenska. Många elever

med invandrarbakgrund lever idag i nästan helt enspråkiga miljöer eller i miljöer där få

människor har svenska som modersmål och får i skolan den första möjligheten att lära sig

svenska. Det faktum att många barn och ungdomar som växer upp i Sverige och går i

svensk skola idag har en annan kulturell bakgrund och ett annat modersmål än svenska,
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innebär för det svenska samhället ett värdefullt tillskott av kunskaper och erfarenheter. Det

innebär att många människor i Sverige i framtiden kommer att vara två- eller flerspråkiga

och ha en kulturell kompetens, som kan ge en djup förståelse för andra länders kulturer

och sätt att leva.” (SOU 1996: 143) I och med att många invandrarfamiljer har ett annat

språk än svenska i hemmet så är det väldigt viktigt att ge dessa barn/ungdomar den hjälp de

behöver i det svenska språket. Vi ser det som en rikedom att vi i framtiden kommer ha en

kulturell kompetens och en annan sorts förståelse för andra människors kulturer och sätt att

leva än vad vi har idag.

Kulturkrockar
Att det uppstår kulturkrockar av olika slag beror ofta på att invandrare inte förstår det nya

landets regler och normer vilket är helt naturligt. Vi som svenskar har varit delaktiga i vår

egen historia och vi förutsätter utan att säga olika saker när vi talar med varandra. Vi talar

inte alltid tydligt om vilka regler som gäller och det gör att invandrarungdomar får det svårt

att utläsa dessa så kallade underförstådda regler. Vi som svenskar har också i grunden

samma värderingar och dessa är för oss så självklara att vi inte tänker på dom. Invandrare

saknar liknande värderingar enligt Heyman(1992).

En annan orsak till att det uppstår kulturkrockar är att vi upplever mötena med invandrare

som främmande och nya och som något hot som på så sätt leder till att det uppstår

konflikter (Heyman, 1992).

Var kommer alla ifrån?
Under olika perioder har flyktingar kommit från olika delar av världen. Ester, letter, judar

från olika länder, danskar, norrmän, finska krigsbarn, ungrare, polacker, chilenare,

argentinare, greker, spanjorer, tjecker… (Sjöwall, 1988)

1950-1960 talet kom ca 93 000 jugoslaver hit till Sverige från Balkan.

1970- talet kom ca 11 000 Eritreaner i och med kriget i Eritrea sedan slutet av 70-talet.

Under den perioden kom även 20 000 kurder hit från Turkiet, Iran, Irak och Syrien.
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1975 kom ca 20 000 assyrier och syrianer hit på grund av mottsättningar mellan kristna och

muslimer i Turkiet och Mellanöstern.

1979 kom ca 40 000 iranier till Sverige på grund av Iran-Irak kriget. Ca 13 000 palestinier

kom hit 1980 i och med kriget i Libanon. 1980-90 talet kom ca 25 000 irakier och ca 9000

somalier till Sverige (Allwood & Franzén, 2000). Givetvis så har det kommit en hel del

invandrare efter denna tid med hjälp av släktingar som redan är bosatta i Sverige.

Grupper i samhället
Det är viktigt att inte se invandrare som en grupp, även om dem själva uppfattar

omgivningen som en grupp, och att de själva står utanför i viss utsträckning.

Etnologen Billy Ehns (1993) identifiering av en etnisk grupp beskriver han i 4 punkter:

- Att man själv och omvärlden ser gruppen som en grupp.

- Att gruppen har föreställningar om ett gemensamt ursprung

- Att man i stor utsträckning gifter sig inom gruppen.

- Att gruppen skiljer sig från andra grupper genom att de talar samma språk, har samma

religion etc. De har alltså en gemensam kultur, historia och nation som de kan

identifiera sig med. (Allwood & Franzén, 2000, sid. 43)

Människor som känner varandra, kommer från samma land eller talar samma språk söker

sig gärna till samma område, speciellt under de första åren, men att många olika

invandrargrupper bor i samma bostadsområde beror på den sociala segregationen i

samhället. De som inte kan välja bostad bor där de får lov att bo (Allwood & Franzén,

2000). Att människor som är flyktingar får bo där de får lov att bo är inte unikt för dem, det

händer svenskar också, men det är i större utsträckning det sker invandrare. (Ibid.)

Fördomar
Vi har alla fördomar, stora och små, ibland kommer de omedvetet. I vissa fall kan

fördomarna komma till hinder för hur man som människa utvecklas.

Heyman (1990) beskriver orsakerna till fördomar så här:
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Psykologiska skäl: Man blir hindrad i sina primära behov, blir inte uppskattad, blir ”ingen”,

kränkt och nervärderad.

Strukturella skäl: Man förstår inte sammanhangen, får dåliga eller inga jobb, kan inte ta

vara på sina rättigheter eller klara sina skyldigheter.

Kulturella skäl: Går och tror att alla svenskar är lösaktiga och invandrare är ”svartskallar”.

Fördomarna finns hos varje människa, de kan vara så pass omedvetna att en person kan

säga sig inte ha några fördomar, men det har vi alla.

Läroplanen
Vår läroplan, Lpo-94, säger såhär om Sverige som ett mångkulturellt samhälle: ”Skolan

skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (…)den växande

rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med

och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. (…) Skolan är en social och kulturell

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla

som arbetar där.”  (Lpo –94; http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-1s.pdf). Lärarna på

skolan har alltså ett ansvar att se det positiva i att skolan är en mötesplats för olika kulturer.

De ska kunna ge eleverna en förståelse för olika kulturer och kunna ge eleverna redskap för

att känna empati med andra människor. Enkelt uttryckt är lärarens uppgift i skolan att öka

medmänskligheten hos eleverna.

Det finns dock en motsättning om synen på skolans uppgift i samhället. Å ena sidan ska

skolan fostra eleverna till det ”rådande” värde och normsystemet i vårt land och å andra

sidan ta tillvara och stärka mångfalden. Vi ska alltså både ta hänsyn till svenskheten och

hur vi har det i vårt land och samtidigt stärka mångfalden. Detta ställer krav på forskning

kring detta, men även på läraren (Ladhenperä, 1997).

Assimilation
Assimilation är ett identitetsbyte, en avlärning från den egna kulturen. Individen vill byta

sina gamla traditioner och värderingar till den nya traditionen som tillhör majoritetens

kultur för att bli accepterad i det nya samhället. Det är svårt för första generationen att
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ändra den personlighet och fostran som man har fått som barn. Andra generationen blir

också påverkad av föräldrarnas kultur men barnen kan anpassa sig bättre till det nya

samhället. (Elmeroth, 1997)

Med tanke på att det ofta är barnen som i familjen först kommer ut i samhället, via skolan o

dagis, är det inte konstigt att de är de som anpassar sig lättast. Föräldrarna får inget socialt

nätverk i det nya landet innan de skaffar jobb och lär sig svenska, vilket kan dröja. Barnen

kommer in i samhället mycket fortare, och assimilationen sker tidigare i deras fall.

Om metod:
Metod är ett vittomfattande begrepp. Mathilda White Riley säger följande:

Samhällsvetenskaplig metod omfattar både organisering och tolkning av information som

hjälper oss att få en bättre förståelse av samhället. (White Riley, 1963)

En metod, enligt White Riley (1963), är ett sätt att lösa problem och komma fram till ny

kunskap.

Vår metod:
Vi valde att använda oss utav en kvalitativ undersökning (intervjuer) med fyra pojkar och

fyra flickor som var gymnasieelever med utländska föräldrar. Vi hade tänkt oss fyra flickor

och fyra pojkar, enbart muslimer och kristna. Då hade vi tänkt oss ungdomar från: Syrien

(Kristna) Bosnien (muslimer) Eritrea (Kristna) och Irak (Muslimer).

Urvalet blev ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga använde oss utav de personer vi

fick tag på och som ansågs vara lämpliga för vår studie, d.v.s. de som hade föräldrar som

inte var födda i Sverige. Vad beträffar en kvalitativ intervju valde vi den formen för att man

använder sig utav frågor utan fasta svarsalternativ. Genom frågeställningen i en kvalitativ

intervju gäller det att förstå eller hitta ett mönster i svaren som man fått.

En kvalitativ intervjustudie är rimlig om man är intresserad av att försöka förstå människors

sätt att resonera eller reagera samtidigt som man måste försöka komma underfund med hur

människor tänker och känner (Trost 1997).



10

Etik
De åtta ungdomar som medverkade i vår forskningsstudie utlovades muntligt att de skulle

få vara anonyma. Varken deras namn, stadens namn eller skolans namn kommer att nämnas

i vår studie. I och med att några av ungdomarna var under arton år så frågade vi deras

föräldrar om tillåtelse.

Validitet och reliabilitet
Patel & Davidsson (1994), skriver att begreppet validitet handlar om att veta vad som

undersökts och att det finns överensstämmelse mellan det vi säger att vi ska undersöka och

vad vi faktiskt undersöker.

Holme & Solvang (1997) tar upp att det inte är helt lätt att få valid information. Det kan

bland annat vara svårt för oss som forskare att veta hur vi ska få information som är så

giltig som möjligt.

Reliabilitet uttrycker tillförlitligheten och hur väl instrumentet motstår slumpinflytande av

olika slag. Genom att registrera det som studeras på något sätt går det att repetera den

information som samlats in. (Patel & Davidsson, 1994).

Vi var inte ute efter någon sanning, vi ville få fram varje respondents uppfattning om den

svenska skolan, och vi tror vi uppnådde detta till en viss grad genom att ställa de frågor vi

gjort vid intervjuerna.

Vi anser att reliabilitet är svårt att få vid intervju på så sätt att det är omöjligt för en annan

forskare att upprepa just en kvalitativ studie då själva intervjusituationen kan ha väckt

frågor hos respondenterna som antagligen lett till att de har utvecklat sina funderingar.

Dessutom bygger denna studie på vad ungdomarna svarade under intervjutillfället. Det går

aldrig att säkert veta om de unga svarade ärligt och sanningsenligt eller om de kände sig

manade att svara på ett speciellt sätt. Det har ändå funnits en medvetenhet om det här

problemet och ett uppriktigt försök att inte påverka dem i en viss riktning, från våran sida.

Varje möte innebär att man på något vis påverkar sina medmänniskor med icke verbal

kommunikation. Man påverkar genom sin närvaro.
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Resultat
Intervjuerna
Platsen vi intervjuade på var på gymnasieskolan där respondenterna är elever. Utanför

skolsköterskans rum fann vi ett lugnt rum där vi höll intervjuerna ostört. Vi valde att göra

intervjuerna tillsammans och ungdomarna intervjuades enskilt en efter en. Vi använde

bandspelare och gjorde anteckningar vid våra intervjuer, en av våra respondenter (intervju

7), ville dock inte bli inspelad på band så vi antecknade bara vid den intervjun. Intervjun

gick till så att den ene intervjuade och den andre antecknade och kom med följdfrågor om

det behövdes. Vi såg inga nackdelar i detta och tror inte att resultatet påverkades, i och med

att vi var två stycken så tror vi oss inte ha missat något han sade.

Intervju 1. Flicka, Anja.
Den första intervjun gjorde vi med en 19-årig bosnisk flicka. Vi kommer att kalla henne

Anja.

Anja är muslim men hon utövar inte sin religion. Hon är född i Bosnien och kom hit med

sina föräldrar när hon var åtta år på grund av krig. Föräldrarna jobbar idag på fabrik.

Vi frågar om hon minns sitt första möte med den svenska skolan men det säger hon att hon

inte gör, det var så länge sedan. Anja kommer ihåg att hon fick gå i förberedelseklass i ett

år innan hon började i vanlig klass. ”I förberedelseklassen var det nästan bara bosnier” (Anja)

Det var inte så lätt att förstå svenskan i början eller de svenska barnen men efter ett- två år

kunde Anja prata flytande svenska. Idag läser hon handelsprogrammet, sista året, och hon

känner att hon är lite skoltrött men det går upp och ner. Hon är inte aktiv i någon förening

på skolan eller i elevkåren, för det intresserar henne inte.

Om lärarna säger hon: ”Får jag respekt ger jag respekt och de ger mig respekt.” ”De behandlar mig

precis som alla andra.” (Anja)

Skolan är bra men lite tråkig ibland, enligt Anja. Hon ska dock söka socionomprogrammet

på högskolan för drömmen är att hjälpa människor på ett eller annat sätt. Först var

drömmen att bli frisör men hon kom inte in på frisörlinjen så hon la den drömmen åt sidan.
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Om framtiden säger hon att hon ska bo kvar i Sverige men ”kanske när jag blir gammal flyttar

jag.” (Anja). Hon har en bestämd uppfattning om att utbildning är viktigt. ”Man har ingen

framtid utan utbildning.” (Anja). Efter utbildningens slut vill Anja helst hitta en man från

Bosnien att skaffa familj med. Hon tror det blir lättare om de har samma religion och

bakgrund.

Intervju 2. Flicka, Mira.
Den andra flickan vi träffade är en 18-årig syriansk flicka. Vi kommer att kalla henne Mira.

Mira är kristen och troende. Hon är född här i Sverige och hennes föräldrar kom hit på

grund av krig. Idag är hennes mamma hemmafru och hennes pappa har en kiosk.

Hon läser handelsprogrammet, sista året, och tycker det är svårt att koncentrera sig i skolan.

”Jag koncentrerar mig bättre hemma, det är för stökigt för att göra läxor i skolan.” (Mira)

Mira är inte med i någon förening på skolan men hon har blivit utvald till klassrepresentant

för elevrådet. Hon säger att det inte är någon stor grej, det blir olika elever varje gång, de

väljs ut slumpvis. ”Det är ändå kul att få säga vad man tycker och så.” (Mira)

Hon säger att hon tycker synd om lärarna på sin skola, för enligt Mira så finns det vissa

elever som inte lyssnar och inte visar respekt för dem.

”Lärarna respekterar mig för jag respekterar dem.” (Mira)

Vi frågar Mira om hon har några problem med andra svenska elever och hon säger att det

hade hon i årskurs två. Det handlade om rasistiska kommentarer och åsikter hos några

klasskamrater. Mira tycker det blivit bättre nu, sedan kuratorn och rektorn hjälpt till och

pratat med de eleverna det gällde. Det verkar som om rektorn och kuratorn verkligen ställde

upp på henne.

Mira tyckte att det som är positivt med skolan är att den behövs. ”Man får inga jobb utan

skolan.” (Mira)

Det som är negativt med skolan är att det enligt Mira kan bli för mycket ibland. Hon

upplever att det är lite stressigt och att hon kan känna sig skoltrött ibland. Utbildning ser

hon dock som något viktigt. ”Vill man bli något stort ska man satsa.” (Mira)

På frågan om hon varit med om några kulturkrockar svarar hon att det har hon på sätt och

vis.
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”Det är som om man har två identiteter, en man måste vara hemma och en i samhället. Det kan bli jobbigt

ibland.”(Mira) Hon berättar att om hennes vänner till exempel ska ut och festa kan hon inte

alltid följa med. ”Jag kan inte gå ut o festa jämt och ha pojkvänner hit och dit, det tycker inte min pappa

om.” (Mira)

Mira planerar inte att läsa vidare direkt efter gymnasiet, hon vill jobba något år först. Sedan

vill hon bli socionom eller fritidspedagog. I framtiden tänker Mira bo kvar i Sverige, det är

enligt henne själv det bästa landet för det har mycket att erbjuda.

Hennes framtida make måste vara kristen. ”Pappa kommer att skjuta mig om han inte har samma

kultur och religion som mig.” (Mira)

Intervju 3. Flicka, Kia.
Den här flickan kommer vi kalla Kia. Kia är en 18-årig syriansk flicka som är kristen och

troende. Religionen är viktig för henne. Hon är född här i Sverige och hennes föräldrar kom

hit på grund av förföljelser. Idag är hennes föräldrar skilda, och hon vet inte vad hennes far

gör men hennes mor är hemma.

Hon läser handelsprogrammets sista år, och känner sig inte så motiverad att plugga Hon

säger dock att hon kan mer. ”Kan göra mer om jag vill.” (Kia)

Ibland kan det uppstå lite konflikter mellan Kia och lärarna; Kia säger vad hon tycker och

tänker och det uppskattas inte alltid. I årskurs ett sa läraren enligt Kia: ”I eran kultur har ni fått

lära er att skrika eller?” (Kia) Annars tycker Kia att lärarna behandlar eleverna i hennes klass

lika men att de ibland slår dövörat till när det gäller rasistiska ord. Hon vet inte varför det är

så, det verkar som om dem inte vill höra bara, säger hon. I skolan får hon mycket hjälp och

med ett skratt säger hon att ”vi får inte stryk här som i våra hemländer, och det är ju bra”. (Kia)

Utbildning är viktigt för henne. Undervisningen är dålig enligt Kia, hon tycker inte hon lär

sig så mycket och att det är för korta lektioner. ”Man bara typ hoppar in på lektionen och sen hej

då.” (Kia)

I hennes klass har det varit problem mellan eleverna, de har haft kuratorer inne i klassen

varje vecka som pratat med dem. Det har pågått i ett års tid, och det är bra, enligt Kia. Efter

gymnasiet tänker hon söka till polishögskolan, det är en dröm hon har att få bli polis. Men

hon säger att på grund av hennes knäskada så måste hon genomgå några operationer först
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innan hon kan söka skolan. Hon har tänkt bo kvar i Sverige i framtiden och skrattar när hon

säger att hon tänkt skaffa sig två barn och en liten vovve, som en riktig Svensson.

Intervju 4. Flicka, Shakira.
Den här respondenten är en irakisk 16-årig flicka som är muslim. Hon är troende men

utövar inte sin religion.

Vi kommer att kalla henne för Shakira. Shakira är född i Sverige, hennes föräldrar är ifrån

Irak och de kom hit till Sverige på grund av krig. Hon läser det samhällsekonomiska

programmet på gymnasiet och känner sig motiverad till skolarbetet. Hon säger att hon

måste gå in för det för att hon vill gå på journalisthögskolan i framtiden. Hon är med i

elevrådets styrelse. ”Det är bra att få vara med och påverka.” (Shakira)

Shakira tycker att lärarna är bra men att det finns någon lärare som är lite orättvis. ”Finns

lärare som anser att jag inte kan få mer än ett VG fastän att jag själv tycker att jag kan få mer.”(Shakira)

Lärarna respekterar henne och hon respekterar dem. Hon har inga problem med några

svenska elever i skolan men uttrycker att alla inte kan älska henne. ”Det finns alltid elever som

inte kommer att öppna ögonen för en just för att man ser utländsk ut.”(Shakira)

I framtiden tänker Shakira bo kvar i Sverige Hon har drömmar om att bli häckproffs, bättre

än Ludmilla Engkvist, och så vill hon bli journalist och författare. Hennes planer är att läsa

vidare så fort som möjligt efter gymnasiet. Om hennes framtida familj säger hon: ”Jag vill ha

tre barn. Det spelar ingen roll för mig vad killen har för religion men det spelar roll för min mamma tror

jag.” (Shakira)

Intervju 5. Pojke, Hennok.
Denna pojke kommer vi kalla Hennok. Hennok kom hit från Eritrea, 1989, på grund av

krig. Han är muslim men säger att han inte är mycket troende. Han var bara 4 år gammal

när han kom till Sverige, och blev då placerad på dagis. Det svenska språket tycker han att

han lärde sig väldigt snabbt. Går idag handelsprogrammet, tredje året. Säger att ifall det går

som det går för honom nu så ska han läsa vidare och bli mäklare. Han tycker att lärarna

som han har är väldigt bra men säger ”vissa kräver för mycket”.(Hennok)
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Hennok tycker att den svenska skolan är bra och han anser att alla blir behandlade lika

(oberoende om de är invandrare eller svenskar), ”jag är omtyckt av alla” (Hennok).

Han blir respekterad och ger respekt tillbaka. Något som han tyckte var negativt med den

svenska skolan var att han en gång blev placerad i en invandrarklass på grund av att han var

bråkig.

 Där var alla andra lika bråkiga och han tyckte inte att det hjälpte på något sätt alls. Han

tycker det är bättre med ”blandklasser” där det både finns svenskar och invandrare, bra och

dåliga elever, duktiga och mindre duktiga etc.

Påpekar hela tiden att allt är bra och att han har det bra hela tiden. Vi fick intrycket att

Hennok är en väldigt positiv pojke. I framtiden så vill han bo kvar i Sverige, tycker att det

är ett bra land ”bästa stället”, och han säger att han har fått ett bra liv här i Sverige tack vare

att det är ett rättvist land.

Intervju 6. Pojke, Ali.
Denna pojke kallar vi Ali och han kommer från Irak. Han kom till Sverige när han var 5 år

gammal. Ali är muslim men inte alls religös. Ali kom hit till Sverige med familjen på grund

av krig och förföljelse. I och med att Ali var 5 år så blev han placerad på dagis, han kom in

i samhället väldigt lätt och tog till sig det svenska språket snabbt. Läser numera sitt andra år

på det samhällsekonomiska programmet. Ali känner sig väldigt motiverad och säger att det

går väldigt bra för honom just nu. Han är inte med i någon förening (klassråd etc.). Hans

motivering till det är att han inte orkar engagera sig.  Lärarna behandlar honom som de

behandlar alla andra elever, men i och med att han är invandrare så ser de till hans behov

och hjälper honom lite extra mycket, ”de ser bara vart de har mig, så det är inget orättvisst i det”.

(Ali) Förr när han var lite yngre så trodde han att lärarna straffade honom genom att låta

honom gå på extra svenska lektioner bara för han var invandrare, men nu vet han bättre

säger han. Ali sa att han hamnade många gånger i konflikter med olika lärare förr, i och

med att han inte var ”open-minded”. ”De vill bara mitt bästa” (Ali). Skolan betyder allt för Ali,

”utan utbildning är man ingen”. På skolan så umgås han mest med invandrarelever, därför att de

har samma intressen, han tycker inte att han och de svenska eleverna har alls samma

intressen. Ali vill inte bo kvar i Sverige när han blir äldre, han tycker det är ett för kallt



16

land, ”vill flytta till ett varmt land innan jag blir 30”.(Ali) Hans drömyrke är att bli egen

företagare, och han funderar på att läsa vidare, men vet ännu inte vad han vill läsa. Han

säger att han någon gång i framtiden ska gifta sig och bilda familj, men det behöver

nödvändigtvist inte vara en  irakisk flicka.

Intervju 7. Pojke, Michael.
Michael (fingerat namn) kom till Sverige när han var 7 år, 1990. Han flydde hit till Sverige

undan förtryckning och inbördeskrig i sitt hemland Libanon tillsammans med sina

föräldrar.  Michael är kristen syrian. Han kommer inte riktigt ihåg sitt första möte med den

svenska skolan, men han blev placerad på någon slags förskola, och det gick väldigt bra

med språket och att komma in i samhället.

Michael är kristen och religionen är väldigt viktig för honom. Han pratar svenska flytande

men har ändå valt att läsa svenska 2 (svenska som andra språk). Anledningen till detta är att

han tycker det är mycket lättare än vanlig svenska. ”jag utnyttjar systemet.”(Michael)

Michael går sitt andra år på mediaprogrammet, han tycker det är en linje som passar honom

i och med att det krävs att man är kreativ och får tänka mycket fritt. Han är motiverad i

skolarbetet men tycker ändå skolan är svår. Han skrattar och säger att det finns mer på

skolan ”jag går hit för brudarna”(Michael)

Han är inte med i någon förening på skolan. “Jag lämnar det till de som är intresserade”.

(Michael)

Han berättar att han har gått om för att han hoppade av från individuella linjen som han

gick förut. Anledningen till att han hoppade av var på grund av en konflikt där både

rektorn, läraren, han själv och hans mamma var inblandade. Michael hade sagt ett grovt ord

till sin lärare som rektorn försökte förklara för Michaels mamma, vilket bara gjorde hans

mor förvirrad. Detta ledde till att Michael gick till rektorn och skällde ut rektorn och

därefter hoppade av. Han återvände till skolan och började läsa handelsprogrammet, för att

visa alla att han verkligen är bra på något. Men den utbildningen passade inte honom så han

hoppade av och började läsa mediaprogrammet istället. Han vill i framtiden jobba med

något där han syns, ”ska bli rik, designer eller fotomodell” säger han och skrattar. Han har en

negativ syn på skolan och utbildning. Anser att man ändå inte kommer någonstans med
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utbildning, allt handlar om vem man känner, var man bor och vem du är. ”det är bara onödigt

att ta ut en massa studielån” . (Michael)

I framtiden ska Michael bilda familj, helst med en syriansk kristen flicka. Anledningen till

detta är för att han anser att 80 % av blandäktenskap bara leder till skilsmässa. ”Invandrare

har mer tålamod i deras äktenskap.” (Michael) Svenskar däremot har inte det tålamodet. ”Kastar

mannen sina kalsonger på golvet så tar kvinnan ut skilsmässa” (Michael).

Intervju 8. Pojke, Hamid.
Hamid (fingerat namn) är född här i Sverige, hans föräldrar kom hit från Syrien på grund av

inbördeskrig. Han är väldigt religös, vilket vi kunde märka av genom hela intervjun. Hamid

går första året på handelsprogrammet. Hans syn på skolan är väldigt negativ, han anser att

han inte behöver läsa svenska då han redan kan det svenska språket. Att sitta och räkna

matte när han inte vill jobba med det i framtiden är slöseri med tid, enligt Hamid.

”Egentligen vill jag inte gå i skolan.” (Hamid) Han vill öppna en egen trimfirma som trimmar

bilar, och då undrade vi varför han inte valde fordonsprogrammet. Svaret på det var: “Då lär

jag mig saker som jag redan kan.” (Hamid)

Han sa också att han redan hade gjort ett prov angående fordonsprogrammet, och det visade

att han hade varit bäst i klassen om han hade börjat där.

Han tycker lärarna på skolan är bra, speciellt hans mentor. När han gick på högstadiet så

märkte han av att han blev behandlad på ett annat sätt på grund av att han var invandrare.

Han gick då på en skola med konflikter mellan svenska elever och invandrarelever. Det

blev ett stort bråk mellan rasisterna på skolan och invandrarna och Hamid blev avstängd i 4

månader, vilket han tyckte var orättvisst. ”Jag hade inte ens hunnit slå en” (Hamid). Även om

han har en negativ syn på skolan så tycker han att skolan är ett bra hjälpmedel om man vill

lyckas i livet. ”Skolan är en chans att lyckas med livet.” (Hamid) Men själv behöver han ingen

chans i livet, han klarar allt ändå anser han.

Han berättade att på en lektion så hade de tagit upp Big bang teorin, att jorden skapades

genom en stor smäll. Hamid visade att han var väldigt emot detta (hans teori är att Gud

skapade världen) och berättade att det blev en het diskussion i klassrummet. Han har annars

inte haft några som helst konflikter med lärare. Han säger att han tycker alla lärare på
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skolan som han går på behandlar alla elever lika, och han behandlar lärarna med respekt.

”så som jag blir behandlad, så behandlar jag tio gånger bättre tillbaka”.(Hamid) Han tog även upp

skillnaden på invandrare och svenskar (så som han ser det). ”Om vi gör något dumt, och kommer

hem så får vi skäll och kanske en smäll eller så (…) medan svenskar tjafsar emot och säger håll käften till

deras föräldrar (…) de har mindre respekt för sina föräldrar”. (Hamid) I framtiden ska i alla fall

Hamid jobba med fordon, öppna en trimfirma med bildelar och så vidare. Sverige är landet

där han ska bo ”Jag svär Sverige är ett bra land, bästa landet (…) socialen hjälper alla. Sen finns det

äckligt folk som utnyttjar.” (Hamid).

Sammanfattning av Resultat
Informanternas bakgrund

Hälften av våra intervjudeltagare är födda här i Sverige, men de har alla föräldrar från andra

länder. Den andra hälften är födda i andra länder än Sverige, och har kommit hit på grund

av krig och förtryckelse. Alla talar förståelig svenska, dock använder de lite slangord och

en del bryter lite i det svenska språket. Tre av pojkarna kom hit till Sverige runt 4-7 års

ålder, de har alla vagt minne av att de blev placerade i någon slags förberedelseklass. Där

snappade de upp det svenska språket och tyckte att de kunde prata någorlunda flytande

inom ett år. Anja (vår bosniska flicka) kom till Sverige när hon var 8 år, det enda minnet

hon har av sitt första möte med den svenska skolan var att hon blev placerad i en klass med

bosnier.

Alla våra informanter kommer från länder som det har varit (några fortfarande är) krig i.

Nästan alla har föräldrar som jobbar.

Alla våra informanter är mer eller mindre religiösa. Men hur viktig är religionen för dem?

Alla våra respondenter utövar inte sin religion till fullo. Två kristna pojkar, Michael och

Hamid, båda syrianer var vad vi uppfattade var djupt troende.

Synen på den svenska skolan och attityder mot den svenska skolan.

Majoriteten av våra informanter (fem) läser handelsprogrammet, de resterande tre läser den

samhällsekonomiska linjen och medieprogrammet. Ali och Shakira som båda två är Irakier
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läser samhällekonomisk, de är båda väldigt motiverade och tycker att deras prestationer i

skolan är bra. Båda två har stora mål i livet och anser att de därför måste kämpa extra

mycket för att uppnå dessa mål.

Shakira och Mira är båda två på ett eller annat sätt med och påverkar den svenska skolan,

Mira är med i elevrådet och Shakira i styrelsen. Våra andra informanter säger att de inte är

intresserade eller att de inte orkar vara med i elevrådet. Utav alla våra informanter så var

det en, Hamid, som var väldigt emot utbildningen på skolan. Han ansåg att han slösade bort

sin tid på att lära sig saker som han antigen redan kunde eller saker som han inte hade

någon nytta utav i framtiden. Men han sa också att skolan är en chans att lyckas i livet.

Samtliga informanter tycker att de får den respekt som de förtjänar utav lärarna. En utav

pojkarna, Ali, berättade att han tyckte lärarna behandlade honom orättvisst när han var

yngre, men numera inser han att det var för att främja hans kunskaper och se till hans

behov. Michael har en lite mer likgiltigare syn på både lärare och skolan, han går i skolan

för att visa personalen att även han kan lyckas. Som han säger så utnyttjar han det svenska

skolsystemet genom att gå svenska 2 (svenska som andra språk) även om han kan svenska

flytande.

Kulturkrockar och fördomar

Michael hade hoppat av skolan på grund av en incident mellan skolpersonalen och han och

hans mor. Ett könsord hade slunkit ur honom och rektorn försökte förklara innebörden av

könsordet till Michaels mor, vilket inte gick så bra då hon inte förstod vad rektorn menade.

Detta ledde i sin tur till att Michael hoppade av skolan. Han blev upprörd över att rektorn

pratade med hans mor och inte med honom, då hans mor inte förstår språket så bra.

 Hamid tyckte att det inte var så nödvändigt att ha naturkunskap i och med att jorden inte

skapades av Big-bang teorin, (Darwins utvecklingslära) och detta har lett till konflikter

mellan Hamid och klasskamraterna. Hamid är en pojke som håller med sina föräldrar, som

är väldigt religösa såsom han är. Enligt honom blev inte världen till så som Darwin

förkunnar.

Mira, en av respondenterna, säger att det är som att ha två identiteter när man är invandrare,

hemma är man en person och utomhus en helt annan. En sorts kulturkrock har Hennok varit
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med om, han berättade att han blev placerad i en klass med nästan enbart invandrare, på

grund av att han var bråkig.

 Sedan har vi Shakira som inte har några som helst problem med andra svenska elever men

säger att, ”det finns alltid elever som inte kommer att öppna ögonen för en, just för att man

ser utländsk ut”.

 Kia har varit med om några konflikter med lärare, då hon har en tendens att prata väldigt

högt. En lärare hade frågat henne om man lär sig prata på det viset i hennes kultur. Kia

tycker att man inte uppmärksammar rasism mot invandrare på skolan så mycket. I hennes

och Miras klass (båda går i samma klass) så har de haft problem med eleverna sinsemellan.

Många rasistiska kommentarer har vräkts ur på klasstimmarna av eleverna.

Framtidsplaner

Alla våra informanter har en sak gemensamt, som så många andra ungdomar, de har

drömmar. För att nå upp till dessa olika drömmar kämpar de på olika sätt. Allihop vill i

framtiden bilda familj och stanna kvar i Sverige, utom en pojke som vill flytta till ett

varmare land. Annars tycker alla bra om Sverige och uttrycker på ett eller annat sätt att det

är ett möjligheternas land. Vi tror att det kan bero på att hälften av våra respondenter är

födda här i Sverige och ser sig själva som svenskar. De andra respondenterna som kommit

till Sverige, tycker jämförelsevis med sitt hemland, att Sverige är ett bra land. De flesta av

respondenterna går som sagt en yrkesförberedande utbildning, men funderar ändå på att

läsa vidare, att satsa på något nytt.

Att gifta sig inom religionen och kulturer är en självklarhet för de flesta. Det beror

antagligen på at de har med sig hemifrån att det blir ”lättare” att välja någon från sin egen

kultur med samma värderingar och åsikter.
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Diskussion

”Den undervisning som är bra för alla barn är också bra för dem som har

invandrarbakgrund. En mångkulturell undervisning har att göra med grundläggande krav

på all undervisning.(…)” (SOU 1996: 143) Man ska se till varje elevs behov och utgå från

var eleven befinner sig på för nivå när man undervisar. Våran respondent Ali (intervju 6)

nämner att eftersom han är invandrare ser lärarna till hans behov och hjälper honom lite

extra mycket, ”de ser bara vart de har mig, så det är inget orättvisst i det” (Ali). Detta tycker vi är

väldigt bra, att det finns hjälp för eleverna men det ska ske i samråd med eleven så att den

inte känner sig särbehandlad. Ali har nu förstått att det är något bra med extra stöd från

skolans sida. ”De vill bara mitt bästa” (Ali).

Heyman (1990) beskriver att de flesta invandrarbarnen befinner sig mellan två världar, att

de måste klara av kulturkrockar och samtidigt skaffa sig en egen identitet.

Det här stämmer bra in på vad vår respondent Mira (intervju 2) pratar om, att hon känner att

hon har två identiteter - en hemma och en i det svenska samhället. Hon kan inte alltid göra

allt som hennes svenska kamrater kan. ”Det är som om man har två identiteter, en man måste vara

hemma och en i skolan. Det kan bli jobbigt ibland.” (Mira) Identiteten är situationsbunden på så sätt

att vi tar på oss olika roller i olika situationer, anser vi. Som invandrarelev är det ett sätt att

anpassa sig till situationerna i skolan och i hemmet. Mira skulle kanske inte kunna vara den

Mira hon är i skolan i hemmet, och vice versa.

Kia, en av våra respondenter, är en tuff tjej som har upplevt konflikter på skolan,

kulturkrockar kan man säga. Hon berättade att lärarna inte alltid uppskattar att hon säger

vad hon tycker och tänker, och att lärarna ibland undrar om hon gör så för att hon är från en

annan kultur. Precis som Allwood & Franzén (2000) skriver, att möten mellan människor

från andra samhällen och kulturer innebär att missuppfattningar och missförstånd uppstår

lätt. Det är en vanlig konflikt i skolans värld tror vi, att lärare och elev inte förstår varandra,

ännu svårare är det kanske som invandrare att göra sig förstådd. Man har kanske inte alltid

har det rätta språkbruket och värderingarna är annorlunda.

Michael har också varit med om kulturkrockar, då han ansåg det var olämpligt att blanda in

hans mor i det lilla missöde som inträffade då han hoppade av skolan. Enligt Sjögren
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(2001) så är det i Syrien inte alls vanligt att blanda in föräldrarna i barnens skolgång, det är

upp till skolan att uppfostra eleverna. Vi förstår att mamman blev förvirrad då rektorn

försökte förklara det grova ordet. Vi tycker att skolan kunde ha skött det hela bättre, de

kunde ha använt sig utav tolk då mamman inte kunde språket så bra.

Fyra av våra respondenter kom hit till Sverige på grund av krig och förtryck. Alla har, vad

vi kunde se från mötet med dem, anpassat sig bra till det svenska samhället och Sverige.

Förhoppningsvis blev mötet med den svenska skolan ett utvecklande möte för alla

inblandade. I ett möte utvecklas inte bara den ena parten och lär sig något nytt utan båda

parter utvecklas i ett möte är vår tro.
”(…) möte mellan människor från andra samhällen och kulturer innebär en utmaning på gott och ont.

Missuppfattningar och missförstånd uppstår lätt, samtidigt som möjligheter till kreativa samtal och utveckling

finns.”  (Allwood & Franzén, 2000)

”Skolan är viktig för alla barn och ungdomar, men skolgången kan bli speciellt betydelsefull för de barn med

invandrarbakgrund som genom skolan har den enda möjligheten att skaffa kunskaper och erfarenheter som

är nödvändiga för att erövra en plats i det svenska samhället. Inte minst gäller detta kunskaperna i svenska.”

(Ur SOU 1996: 143) Vår respondent Hennok gick i en så kallad invandrarklass då han hade

lite problem i skolan, men han upplevde att det inte var bra att inte få gå med svenskar. Han

tycker bättre om ”blandklasser” där det finns svenskar och invandrare som läser

tillsammans. Med tanke på att det är viktigt för invandrare att lära sig det svenska språket

fort så att de kan förstå och göra sig hörda, är det mycket bättre att låta invandrare och

svenskar gå i samma klass. Då måste de försöka prata svenska och lär sig fortare.

Visst kan ”blandklasser” kännas tryggare för en del elever med invandrarbakgrund då de

inte känner sig som de enda ungdomarna med annan bakgrund och kultur.

När man funderar på hur eleverna ska ha det i skolan bör man tänka på att vikt bör läggas

vid att utarbeta alternativa inlärningsstrategier för att förbättra elevernas sociala kompetens

och deras läs- och skrivförmåga. Eleverna skall ges möjlighet att lyckas genom att

klasserna delas upp i mindre grupper så att lärarna kan se till deras behov, och att fler vuxna

finns i klassrummet. Men finns dessa resurser i dagens skolor?
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Nästan alla våra respondenter säger att de i framtiden kommer att gifta sig med någon från

deras egen kultur med samma religion och liknande bakgrund. Detta visar att de försöker

markera att de är en grupp, som skiljer sig från resten. Den största anledningen till att de

kommer att välja en av ”sin egen sort” är att de anser att det blir lättare för att de kommer

att ha samma slags värderingar och syn på saker och ting. Enligt Allwood & Franzén

(2000) visar det att de vill ha en partner med en gemensam kultur, historia och nation som

de kan identifiera sig med och känna sig trygga med. Detta är i högsta grad skrämmande att

de fortfarande ser sig själva som en grupp, även då de flesta av våra intervjuade är födda i

Sverige. Man kan ställa sig frågan; när kommer vi att acceptera varandra? När kommer vi

kunna leva ihop med varandra utan att blanda in religion och kultur - aldrig? Hur ska man

göra för att invandrarungdomar och svenska ungdomar ska kunna leva sida vid sida utan

konflikter, utan att poängtera att vi är vi och ni är ni? Det tåls att tänka på.

Våra kristna respondenter verkade vara mer troende än de muslimska. Vi tror att det kan

bero på att det är lättare för de kristna att utöva deras religion och känna att deras religion är

accepterad då Sverige är mer ett kristet land (även då det är sekulariserat.). När det gäller

synen på skolan så hade de två kristna pojkarna en negativ syn på skolan. Den ena sa att

man inte kommer någonstans utan kontakter och den andre sa att skolan inte var till för

honom i och med att han redan kunde allt han behövde kunna. Två andra muslimska elever

hade en väldigt positiv syn på skolan och hade höga framtidsplaner.

När det gäller dessa intervju svar så var det specifikt för vissa elever och inte generellt.

De som klagar över att invandrarna inte vet något – eller inte vill veta något- om svensk

kultur, bör själva hjälpa till att förmedla den svenska kulturen till invandrarna. Det bästa

sättet att göra detta är att dela med sig av kulturen till alla runtomkring en. Svenskarna bör

bjuda in sina invandrarvänner och grannar att delta i det egna firandet. Detta skulle kunna

ge en ömsesidig förståelse för varandras kulturer och på köpet en ökad förståelse för

varandra som medmänniskor.
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För att få invandrarna delaktiga i den svenska kulturen bör man satsa på samverkan. All

kontakt, hur liten den än må vara, mellan en svensk och en invandrare, främjar samverkan.

Sen finns det svenskar som inte är så villiga att bjuda in invandrare i deras hem, och de som

knappt har några nära invandrarvänner. Det kan också vara så att invandraren inte vill sätta

sin fot i det svenska hemmet i rädsla av att inte passa in och i rädsla av att säga fel saker vid

fel tidpunkt. För att få bort alla dessa fördomar och för att lära invandrare mer om det

svenska samhället, borde man kanske införa mer än svenska för invandrare när de kommer

till landet. Vi borde börja redan från start att uppmuntra dem till att ha ett socialt liv med

svenskar.

Självfallet borde invandrare också bjuda in sina svenska grannar på deras högtider.

Vi tycker att det borde finnas fler lärare med invandrarbakgrund på lektionerna som kan

vara där och stötta invandrarelever, och även svenska elever, när de inte får den hjälp de

behöver hemifrån. Även privata saker som de inte kan prata om i hemmet. Det kan vara

lättare för invandrare att prata med någon som har liknande bakgrund. Det kan kännas mer

tryggt och många invandrarbarn kommer från hemska förhållanden, och då är det inte lätt

att lita på andra. Då är det kanske lättare att lita på någon som man vet också kommer från

liknande förhållanden.

Vad gäller våra respondenters språkbruk så ser vi inga stora brister i språket. Vi förstod

klart och tydligt vad de sa men hos vissa respondenter förekom en del slanguttryck. Vi kan

inte säga något gällande det för vi vet inte om det är ett ungdomsspråk eller brist i det

svenska språket.



25

Fortsatt forskning
Något som vi som forskare vill titta mer på i framtiden och som borde forskas kring mer i

framtiden är vad som händer dessa invandrare efter att de har studerat klart.

Vi anser att det borde finnas mer hjälp till ungdomarna så att de kan klara utbildningen

bättre och planera sin utbildning för det verkade inte som om våra informanter hade

planerat så mycket. De läser handel men vill ge sig in på att läsa till socionom.

Det har varit både kul och intressant att följa samma invandrarungdomar som vi har

intervjuat och se hur de har klarar sig i livet, ifall de uppnår de drömmar som de yttrade.

Frågor som vi kunde ha gått mer in på är hur de ser på begreppet invandrarungdomar och

ifall de har speciella temadagar som kulturdagar.

Det finns alltid saker man kan göra bättre, men det lämnar vi till den vidare forskningen.

Något som vi hade velat ta reda på är hur lärarna bemöter invandrarelever, detta genom

intervjuer med lärare.

Slutord
Vi har genom denna studie lärt oss en hel del som vi inte visste innan vi började. Vi kan

erkänna redan nu att vi som författare redan från början hade fördomar kring både svenskar

och invandrare. Vi trodde att invandrarungdomarna skulle ha en mer likgiltigare syn på den

svenska skolan än vad de visade sig ha. Många av våra respondenter hade stora drömmar

och planer i livet, vilket visar att de tror på en framtid även då de är invandrare. Som

invandrare är det svårare att passa in i samhället. Det är inte bara ditt utseende som skiljer

dig från mängden utan även ditt beteende, din kultur och eventuellt religion. Sverige är idag

ett sekulariserat samhälle, religionen påverkar oss inte lika mycket som förr, och som

troende (religiös) invandrare är det väldigt svårt att komma till ett land där religionen inte

är så stor. Det blir till exempel svårare att utöva sin religion om man är muslim i och med

att vi inte har många moskéer runt om i landet.

För att invandrarelever och svenska elever ska kunna få kunskap om varandras kultur,

måste de först och främst komma närmare varandra. Vår tro är att genom mångfald både i
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skola och inom bostadsområden skapas det en harmonisk miljö som hjälper invandrarelever

att kunna integreras och få förståelse om sin situation. Interaktion1 kan leda till en

ömsesidig förståelse mellan invandrarbarn och svenska barn och därmed skapa tolerans och

respekt mot olikheter. För att uppnå detta bör man i större utsträckning försöka fördela

invandrarelever jämt bland svenska elever i skolor i hela samhället. Visst finns det problem

med detta. Barn och ungdomar går idag i skolan där de bor, i samma kommun, i den

närmaste skolan, oftast.  Men om man försöker i större utsträckning att fördela antalet

invandrarelever i de olika skolorna som finns tillgängliga, med svenska elever kan man

uppnå resultat, genom att de då får större kunskap om andra kulturer osv. Det är vad våran

förhoppning inför framtiden är.

Det finns väldigt många saker som vi måste ta hänsyn till - det är exempelvis viktigt att ha

ett öppet sinne i mötet med en främmande kultur och person. Respekten är också väldigt

viktig

-ger man ingen respekt så får man ingen tillbaka. Att ha en trygg identitet och att vara trygg

i sig själv är också viktigt. Vi tar ett exempel: Bara för att man har upplevt hot från en

person från Kina så är inte alla från Kina dumma. Vi borde lära oss att upptäcka hur

berikande det är när många kulturer möts, vi måste också lära oss att ta tillvara på dessa

kulturer och möta de kulturerna med ett öppet sinne.

                                                          
1 Att genom samspel med andra, med människan, bli mer medveten om sig själv och samtidigt kan känna till
andra människor. (se Angelöw & Jonsson, 2000)
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Bilagor

Bilaga 1.

Intervjuguide:

a) Bakgrund

- Hur kom de hit? (Ifall de inte är födda här) Vad förde familjen till Sverige. Vad gör

föräldrarna idag?

- Kulturkrock, hur det påverkar dem och ifall det påverkar?

- Religionen (viktig?)

b) skola och fritid

- Inställning till skolarbete

- Aktivt deltagande i föreningar osv.

- Respekten för lärare och elever på skolan?

c) Attityder och åsikter

- Attityder till skolan

- Åsikter om skolan

- om andra elever (svenska t.ex.)

d) Framtidsplaner

- Drömmar

- Yrke

- Familj



Bilaga 2.

Intervjuguide till c-uppsats

Frågor att utgå ifrån

Bakgrund

� Är du född här?

� Varifrån är din familj?

� Varför kom ni till Sverige?

� Vad gör dina föräldrar idag?

� Vad har du för religion? Är den viktig för dig?

Skola och fritid

� Din inställning till skolarbetet?

� Är du aktiv i föreningar osv. i skolan?

� Vad tycker du om dina lärare?

Attityder och åsikter

� Vad tycker du om skolan? Vad är bra och mindre bra?

� Vad tycker du om andra elever, uppträder de med respekt gentemot dig?

� Vad betyder skolan för dig?

Framtidsplaner

� Har du tänkt bo kvar i Sverige i framtiden?

� Vad har du för drömmar? Drömmar om att bli något särskilt?

� Vad vill du ha för yrke?

� Ska du läsa vidare?

� Ska du/Vill du skaffa familj? Om ja, vill du ha en stor eller liten familj och i så fall

varför?



Bilaga 3.

Allmänt om de olika länderna våra respondenter kommer ifrån.

I alla tider har människor som haft det svårt flyttat från en plats till en annan. Svenskarna

flydde till USA i hopp om ett bättre liv.

Vi ska berätta lite kort här nedan om olika länder vars invånare har fått söka sig till Sverige

i hopp om trygghet, bättre framtid och mer möjligheter. Vi i Sverige har det väldigt svårt att

föreställa oss hur det är att fly från sitt land. Detta är något som vi ser på TV, händer det

verkligen på riktigt? Är det så i vissa länder?

Att ha tak över huvudet en dag behöver inte betyda att du har det dagen efter…



Bilaga 4.

Allmänt om Eritrea

Eritrea är en före detta italiensk koloni. När de europeiska kolonialmakterna upplöstes på

1960-talet, blev Eritrea en del av Etiopien. Eritreanorna ogillade detta och ville bli

självständiga. Kampen för självständighet började direkt. Det dröjde dock ända till år 1993

innan landet äntligen blev självständigt. (Länder i fickformat nr 218, 2003)

Skolan i Eritrea

I Eritrea prioriterar man skolan, den som har bra ekonomi sätter alla sina barn i skolan, den

som har sämre väljer ut det smartaste barnet. I och med att föräldrarna står för alla

kostnader så är det inte alla som har råd med att gå i skolan. Numera är det förbjudet att slå

barnen i skolan, men straff kan förekomma. Ett exempel på ett straff är om du inte kan

läxan som ni hade tills idag så måste du stå i ett hörn med boken ovanför huvudet tills

läraren tycker du fått ditt straff (A. Habtom, personlig kommunikation, november, 2003).

Allmänt om Irak

Irak är ett land i mellanöstern i Asien som gränsar till Persiska viken, Kuwait,

Saudiarabien, Jordanien, Syrien Turkiet och Iran. Huvudstaden heter Bagdad. Landet var

tidigare en republik och i praktiken en enpartistat under Bathpartiet med Saddam Hussein

som president år 1979 - år 2003. Sedan Irak kriget 2003 styrs landet nu mera av

amerikanska soldater. Den dominerande religionen är islam. I Irak finns det 60 %

Shiamuslimer, 20 % Sunnimuslimer och 20 % Kurder, det finns även en liten kristen

minoritet. Etniskt består befolkningen av araber (cirka 75 procent), kurder (cirka 20

procent) samt turkmener, assyrier och andra mindre folkslag (Länder i fickformat, Irak, nr

909,2003).



Bilaga 5.

Skolan i Irak

Det är mer disciplin och kontroll i skolan i Irak än i Sverige. Eleverna börjar när de är sju år

gamla och de har skolgång sex dagar i veckan, skoltiderna är 8.00- 12.00. Ämnena de läser

är: matematik, biologi, geografi, samhällskunskap, naturkunskap, arabiska, idrott, engelska,

och hemkunskap. De läser och lär sig även Koranen. Det förekommer aga i skolan, t.ex. när

eleverna inte gjort sina läxor och om de är högljudda. Flickorna får inte ha smink på sig

eller ha långa naglar (M. Shellab, personlig kommunikation, november, 2003).

Allmänt om Syrien

Syrien är ett land i Mellanöstern i Asien, som har kust mot Medelhavet och landgräns mot

Turkiet, Irak, Jordanien, Israel och Libanon. Huvudstaden heter Damaskus. Syrien fick sina

gränser efter första världskriget.

Dessförinnan var området en del av det Osmanska riket (Turkiet).

Syrianer är en splittrad grupp i det assyriska folket som valt att kalla sig syrianer för att på

så sätt knyta sin identitet närmare den arabiska staten Syrien. Folket har inget land utan är

utspridda över hela mellanöstern och stora delar av världen. I Sverige finns idag ca 70 000

assyrier. (Länder i fickformat nr 903, 2003)

Skolan i Syrien.

Om man ska jämföra skolan i Syrien med den Svenska skolan så märker man väldigt stora

skillnader. Så som deras skola är nu var den svenska skolan förr i tiden. I Syrien måste man

stå upp om man ska yttra något på lektionen. Gör man något busigt så får man bestraffning

på många olika sätt, men det vanligaste är nog att eleven inte får vara med på några

lektioner. Däremot så är det förbjudet att slå eleverna i skolan så läraren gör det lätt för sig

och rapporterar hem till föräldrarna, sen är det deras ansvar att aga eller prata med barnet.

I klassrummen är det läraren som bestämmer och det vet eleverna om.

Betygen börjar redan från årskurs ett och de som inte får bra betyg får gå om en klass.



Mat får man inte i skolan utan man tar med det hemifrån, några få skolor gav eleverna

smörgås och mjölk. Böckerna fick man gratis upp till nionde klass.

För att kunna komma in på universitet eller högskola så måste de ha studerat i tolv år före

det.(http://homeweb.mah.se/~ll020663/syrien.htm)

Bilaga 6.

Allmänt om Bosnien

Bosnien-Hercegovina är ett land i Europa, tidigare en del av Jugoslavien. Huvudstaden

heter Sarajevo. Landet gränsar till Serbien-Montenegro och Kroatien.

Före kriget hade Bosnien en befolkning på 4 124 000 invånare. Muslimer var den största

etniska gruppen med omkring 44 %. Serber var den andra största etniska gruppen med 31

% och sist Kroater med 17 %. Alla tre grupper pratar Serbokratiska och använder romanskt

alfabet med undantag av Serberna som använder sig av det kyrilliska ( Länder i fickformat

nr 520 om Bosnien-Hercegovina, 2001).

Skolan i Bosnien

I mitten av 1980-talet gick i genomsnitt bara vart åttonde barn på daghem eller förskola.

I rika Slovenien i norr var det vart tredje barn som gick på daghem, medan i det mycket

fattigare Bosnien bara var ett av 20 barn som hade plats på daghem eller förskola.

Skolorna har organiserats på ungefär samma vis i hela Jugoslavien. Vid sex års ålder börjar

man skolan, med klasstorlekar på uppemot 40 barn. Standarden på skollokaler och

undervisning har dock varit olika beroende på ekonomiska förutsättningar. Skolorna har

skiftgång eftersom det är brist på skollokaler. Skiftgången är upplagd på olika sätt på olika

ställen i landet. På vissa ställen får barnen gå morgon- respektive eftermiddagsskift en hel

termin åt gången. På andra ställen får de byta skift varannan vecka. Skoldagarna är på

grund av skiftgången kortare än här i Sverige (M. Halimic, personlig kommunikation,

November2003).



Allmänt om Libanon

Libanon är ett land i Mellanöstern i Asien som har kust mot Medelhavet och landgräns mot

Syrien och Israel. Huvudstaden heter Beirut. Libanon är en f.d. fransk koloni och det andra

största språket efter arabiska är franska. Traditionellt har franska varit andraspråket bland

libanesiska skolbarn men på senare tid så har de fått möjlighet att läsa engelska istället.

Libanon har starka relationer med Syrien, bl.a. så har Syrien ett antal militära baser i landet,

dessutom finns det en hel del syriska gästarbetare.

Bilaga 7.

Libanon har till skillnad från de flesta andra arabiska länder en stor andel kristna

medborgare där de flesta är s.k. Maroniter. Förutom muslimer och kristna finns det

dessutom så kallade Druzer (egen religion) (Länder i fickformat nr 901, 2003).

Skolan i Libanon

Utbildningen är inte obligatorisk, men staten erbjuder gratis fem års folkskola och sju år

läroverk. Läs- och skrivkunnighet är 92 % år 1995.
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