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1 Introduktion  

I föreliggande studie fokuseras skolerfarenheter hos 12 kvinnor med 
utländsk bakgrund som kom till Sverige i tonåren. I studien avser jag 
att beskriva och analysera deras möte med svensk skola och deras 
framgångsrika skolkarriärer. Framgångsrika skolkarriärer innebär i stu-
dien ett formellt genomförande av ungdomsskolan som varit tillräckligt 
meriterande för en plats på programstudier vid en högskola. Utifrån de 
intervjuade kvinnornas perspektiv vill jag genom studien medverka i att 
skapa kunskap om hur skolkarriärer kan underlättas. I studien proble-
matiseras och diskuteras kategorin första generationens invandrarelever 
i avsikt att medverka till en differentiering av bilden att elever med ut-
ländsk bakgrund misslyckas i skolan.  

Det formella utbildningssystemet kan vara en väg in i det svenska 
majoritetssamhället men det kan också medverka i utsortering och kul-
turell stigmatisering. I samband med att jag formulerade mina forsk-
ningsfrågor i slutet av 1990-talet accentuerades i media och i Skolver-
kets rapporter bilden av elever med utländsk bakgrund som ett skolpro-
blem. Den diskursiva bild som förmedlades var en homogen bild av 
svaga skolprestationer. Eleverna fördes till en kategori med negativa 
förtecken och deras skolproblem kulturaliserades och ansågs bero på 
deras utländska bakgrunder (Lahdenperä, 1997). Framför allt ansågs 
elevers bristande kunskaper i svenska språket vara en viktig anledning 
till deras skolsvårigheter (Runfors, 1996). Det var och är problematiskt 
för många elever med utländsk bakgrund att uppnå betygsmålen. År 
2000 saknade var femte elev med utländsk och var tionde med svensk 
bakgrund behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program. 
Skolverkets uppföljningsstudier (1999a, 1999b, 2000) har visat att ele-
ver med utländsk bakgrund har svårigheter att klara av sin skolgång 
med godkända betygsprestationer i år nio i alla typer av kommuner i 
Sverige, vilket är en tendens som förefaller vara relativt stabil och sna-
rast har förvärrats de senaste fem åren (Skolverket, 2003a). Det har inte 
endast varit i skoldebatten som ungdomarna beskrivits som problema-
tiska. De har även beskrivits som överrepresenterade inom socialtjäns-
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tens olika frivilliga insatser för ungdomar och inom tvångsvården d.v.s. 
bland ungdomar som omhändertagits för samhällsvård (Bergström & 
Sarnecki, 1996). Jag har inte uppfattat diskussionen om ungdomar med 
utländsk bakgrund som medvetet stigmatiserande. Det fanns och finns 
en väldokumenterad grund för oro över överrepresentativitet när det 
gäller svaga skolprestationer och samhälleligt omhändertagande. Det 
som är problematiskt är om bilden framställs ensidigt negativ och upp-
fattas bestå av en homogen kategori elever eller ungdomar och att orsa-
kerna kulturaliseras. I båda fallen, skolan och socialtjänsten, utgörs 
gruppen ungdomar med svårigheter i skolan och med social problema-
tik framför allt av pojkar. Enligt Nordenstam och Wallin (2002) har 
flickor och framför allt flickor med utländsk bakgrund generellt sett 
osynliggjorts både i media och forskning. När de har uppmärksammats 
har det vanligtvis varit som offer för patriarkala familjestrukturer. 

Jag uppfattar en kluven inställning till elever med utländsk bak-
grund. Mångfalden av elever med olika etniska bakgrunder i skolan 
omtalas i officiella sammanhang i ideologiska ordalag som berikande 
och begrepp som mångkulturalitet, interkulturalitet och globalisering 
används. Gruber (2001) skriver att elever med utländsk bakgrund emel-
lertid i officiella styrdokument sedan slutet av 1960-talet har förknip-
pats med problem som krävt en särskild politik och hon anser att det 
sammanhänger med att invandringen då bytte karaktär, från nordisk 
och övrig västeuropisk arbetskraftsinvandring, till flyktinginvandring 
även från andra världsdelar. I SOU (1974 s. 69) talas om störningar och 
anpassningsproblem hos invandrarungdom och de beskrivs som ung-
domar med särskilda behov d.v.s. även i behov av socialpedagogiska 
insatser.  

Elevpopulationen i skolan är synnerligen heterogen med pojkar 
och flickor från olika sociala klasser och med olika etniska bakgrunder 
och de har olika lång vistelsetid i Sverige. Diskussioner i samband med 
tillkomsten av de nuvarande styrdokumenten för skolan har bl.a. gällt 
innehållet i skolans värdegrund. Enligt de senaste läroplanernas skriv-
ningar skall en västeuropeisk värdegrund genomsyra skolans verksam-
het (Linde, 2001; Lindell, 2001; Bringlöv, 1996). Skolan kan uppfattas 
som ett normativt centrum med ett kunskapsuppdrag med målsättning-
en att vara en skola för alla barn. Skolan har också ett socialisations-
uppdrag med delvis motstridiga budskap om såväl internationalisering 
som anpassning.  
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Med denna inledande text har jag velat peka på diskussionen om 
elever med utländsk bakgrund som fokuserar svårigheter och problem. 
Den följande fallbeskrivningen om Isabelle ingår i avhandlingens empi-
ri och med denna vill jag ge läsaren en introduktion till avhandlingens 
studieobjekt vilket är kvinnor med kort vistelsetid i Sverige som ge-
nomfört framgångsrika skolkarriärer. De finns och de har, i motsats till 
den gängse bilden ovan, genomfört framgångsrika skolkarriärer trots 
ankomst till Sverige i tonåren. I avhandlingen beskriver jag skolkarriä-
rer som framgångsrika när de innefattar genomförda gymnasiestudier 
och fortsatta högskolestudier vilket är ett betraktelsesätt som ansluter 
till ett formellt samhälleligt perspektiv. Anledningen till att jag valt 
denna definition och avgränsning är den politiska målsättningen från 
Utbildningsdepartementet att minst 50 procent av varje ungdomskull 
skall studera vid högskola eller univiersitet. Den introducerande fallbe-
skrivningen är ämnad att ge läsaren en bild av de intervjuade kvinnor-
nas erfarenheter. Jag har valt att inleda med Isabelles beskrivning efter-
som den illustrerar situationens komplexitet och ger en bild av hur lära-
res och elevers förhållningssätt i klassrummet kan te sig. Namn och 
platser är anonymiserade.  

1.1 Isabelle 
Jag föddes i Jugoslavien och har bott ett tag i Kosovo innan jag 
flydde till Sverige. Mina föräldrar kommer från olika länder. Mam-
ma kommer från Jugoslavien och pappa från Kosovo. Vi bodde först 
i Jugoslavien tills jag var sex år gammal. Eftersom mina föräldrar 
inte kom från samma länder blev de inte accepterade, så när jag var 
sex år beslöt mina föräldrar att de skulle flytta och försöka leva i Ko-
sovo istället. Det var inte lätt för mig att flytta. Jag började skolan 
men jag kunde inte språket. Hemma hade vi pratat en blandning av 
mammas och pappas språk så jag kunde inget språk ordentligt, tror 
jag. Jag minns att jag emellertid lärde mig det ganska snabbt och jag 
blev en av de duktigaste eleverna i skolan.  

Mina föräldrar hade hoppats och trott att de skulle bli accepterade i 
Kosovo men det blev inte så. När vi bott i Kosovo några år fick 
mamma, som var sjuksköterska och pappa, som arbetade i affär, 
sparken från sina arbeten. Mamma fick sparken för sitt ursprung och 
pappa fick sparken för att han var gift med henne. Det hade börjat bli 
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oroligt i landet och folk hade börjat att hata varandra. Det var inte 
lätt för dem som levde i blandäktenskap för de hörde inte hemma på 
någon sida. Vi hade grannar, som hade flytt till Sverige och de ring-
de och berättade att det gick att ta sig dit och att det var ok att bo där. 
Vi bestämde att vi också skulle fly dit.  

Jag var 13 år och hade precis gått ut sjätte klass när jag och min fa-
milj kom till Sverige. Vi blev först placerade på ett hotell i en mel-
lansvensk stad. Det var underbart att bo där och vi kunde gå ner i re-
staurangen och äta. Där bodde också andra från samma länder och 
det var tryggt att kunna prata med dem. Vi kunde ingen svenska och 
ingen engelska. Vi bodde där en kort tid och sedan placerades vi på 
ett litet ställe där flyktingförläggningen var ett vanligt hyreshus. Det 
bodde både flyktingar och vanliga svenskar i huset. Jag blev kompis 
med en svensk flicka som bodde i samma hus som jag. Hennes 
mamma var handbollstränare och jag gick med för att kolla. Det ver-
kade kul så jag började att spela. Det var roligt. Jag umgicks mycket 
med henne som var svensk och några andra som bodde på förlägg-
ningen umgicks också med svenskar. En del höll sig bara för sig 
själva och ville inte alls ha med svenskar att göra. Alla vi som var 
flyktingar gick i samma klass i en särskild skola och läste svenska. 
Där bodde jag i 1,5 år.  

Under sommaren bodde vi sen på en annan ort och sen flyttade vi till 
en stad i södra Sverige. Där bodde vi först i tre månader i ett bo-
stadsområde där det bor nästan enbart invandrare. Sedan flyttade vi 
till ett annat bostadsområde där det bodde lite fler svenskar men 
många invandrare. Det var ett lugnare område om man säger så. Där 
fick jag börja i nionde klass. Jag gick ut 9:an men jag hade inte betyg 
i alla ämnen. Jag hade ju inte gått i sjunde och åttonde klass och inte 
läst alla ämnen. Det kändes hemskt att inte vara bäst i klassen. Jag 
var van vid att vara det. Jag umgicks med en tjej som kom från Bul-
garien men hon var född i Sverige. Vi träffades i skolan och på friti-
den. Det gick nästan bara invandrare i den skolan jag gick i nian. Sen 
sökte jag till gymnasiet.  

Jag och min kompis hade sökt till Omvårdnadsprogrammet. Jag ville 
gå där för att jag tycker om att arbeta med folk. Jag har alltid haft lätt 
för att få kontakt och för att prata med folk. Jag tänkte bli sjukskö-
terska. I Kosovo är det ett fint yrke. Min kompis och jag fick inte be-
tyg så det räckte utan vi placerades på IV-programmet i ett år. Om vi 
klarade det året så skulle vi få börja på Omvårdnadsprogrammet. Jag 
trivdes inte i den klassen. Den var liten och bestod bara av mig och 
min kompis och så en liten grupp andra invandrare från samma land. 
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Jag tyckte det var onödigt att jag skulle gå där. Jag tyckte inte alls 
om läraren i svenska och jag var rädd för henne. Det kändes som om 
hon inte ville undervisa oss. Om jag frågade henne något så sa hon 
fattar du inte det? Det gjorde jag ju inte annars hade jag inte frågat 
henne. Det är ju lätt sa hon. Vi struntade i henne och skolkade från 
hennes lektioner. Jag trivdes inte heller för att alla andra fick gå i 
skolan i vanliga klasser men vi fick hålla till i källaren i skolan. Lek-
tionerna var så tråkiga. Jag gillade klasskamraterna och gick ut och 
festade med dem. Jag fattade inte varför jag skulle gå i den klassen 
innan jag kunde få gå på vanligt gymnasium. Jag skötte mig inte alls 
och skolkade jättemycket men jag gick alltid till skolan när det var 
prov och jag klarade proven.  

Efter året på IV kom jag men inte min kompis in på Omvårdnads-
programmet. Jag var stolt över att jag kommit in men jag fattade inte 
varför inte hon kom in. Hon flyttade till en annan stad. På den gym-
nasieskola jag gick fanns nästan bara invandrare. I min klass var det 
ungefär 1/3 svenskar. De tyckte inte om oss så därför umgicks vi inte 
med dem. Jag hade varit van vid att svenskar var snälla men det var 
de inte på gymnasiet. Jag tyckte det var mycket konstigt att de inte 
ens hälsade på oss. Det var likadant på skolgården och i caféet. 
Svenskarna höll sig för sig själva. Jag hade kompisar som umgicks 
med svenskar och som tyckte de var trevliga men jag umgicks inte 
med dem. Det var nog mest i min klass som motsättningarna var rik-
tigt stora. Det blev värre och värre under de tre år som vi gick till-
sammans. De kunde inte stava svenska fast de var svenskar och de 
var från landet och talade grov skånska. Jag tyckte de var okunniga 
och falska. De klagade på att vi från Kosovo pratade albanska. Vi 
tyckte att de fick ju prata svenska så då kunde ju vi prata vårt språk. 
Under hela gymnasietiden umgicks jag inte alls med svenskar utan 
bara med utländska tjejer i skolan och på fritiden.  

Den enda gången jag pratade svenska var när jag pratade med lärar-
na. Jag fick bra kontakt med lärarna, särskilt med min klassförestån-
dare. Hon har betytt mycket för hon stödde mig. Hon såg att jag 
kunde. Hon brukade säga att hon också måste ge frågan till andra än 
mig men att hon visste att jag kunde. Hon berömde mig och sa att jag 
var duktig. Jag brukade stanna kvar på rasten och prata med henne 
och hon sa att jag skulle inte ge upp utan att jag skulle klara av det. 
Hon brukade också berätta att andra sagt att jag var duktig t.ex. på 
praktiken. Det kändes bra på något sätt. Jag satt längst fram. Det har 
jag alltid gjort ända sedan jag började i första klass i Kosovo. Då får 
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man bättre kontakt med lärarna och man hänger med. Första året på 
gymnasiet var jag inte duktig men det kändes ändå att det var jag ef-
tersom jag satt längst fram. Det hade jag ju gjort i mitt hemland och 
där hade jag varit bäst i klassen.  

Jag tror inte att det skilde sig så mycket från Kosovo hur man skulle 
visa att man var duktig och få bra betyg. Man måste visa sig intresse-
rad och räcka upp handen och man måste ställa frågor. Läraren ser 
på en på ett annat sätt och tänker att hon är ju väldigt intresserad. 
Och då så kunde man höja sitt betyg. Om man t.ex. hade VG+ på 
provet så kunde man om man visade sig intresserad och kunde svara 
på lektionerna höja betyget till MVG. Man måste så klart ändå ha bra 
betyg på provet. I min klass var det flera invandrartjejer som var 
duktiga men de satt alltid tysta. Min klassföreståndare var en bra lä-
rare. När man skriver så skriver man inte som en svensk. Hon fråga-
de mig när hon inte förstod vad jag skrivit och så fick jag förklara 
vad jag menade. Det var bara hon av lärarna som gjorde det. De 
andra lärarna bad mig inte att förklara vad jag menade utan sa bara 
att så har du skrivit och jag kan inte veta vad du tänkte. 

Det var också problem för många i klassen när kriget blev värre. 
Många av mina klasskamrater kom från Kosovo och Bosnien och så 
och de mådde inte bra. Jag hade inga släktingar eftersom min mam-
mas släkt inte bodde där och min pappas släkt hade flytt till Albani-
en. Kriget berörde inte mig på samma sätt som det gjorde för flera i 
klassen. Vissa hade jättesvårt för att läsa läxor. Vår klassföreståndare 
förstod det och la upp undervisningen så att de kunde klara av det. 
De fick göra arbetet i skolan. De andra lärarna tog inte hänsyn till 
kriget. Det var ändå annorlunda i skolan än jag varit van vid.  

Jag tyckte det var konstigt att svenska elever visade så liten respekt 
för lärarna. Jag minns en gång att en svensk tjej sa ”håll käften” till 
läraren. Då sa läraren åt henne att gå ut men det ville inte tjejen så 
hon stannade kvar i klassrummet. Jag blev så förvånad över det. Så 
säger man inte till en lärare. Sedan fortsatte lektionen som om ingen-
ting hade hänt. Det var mycket prat i klassen. De svenska eleverna 
skyllde alltid på oss att det var vi som satt och pratade men lärarna 
märkte att det inte var vi utan att det var de som gjorde det. Det gick 
inte så bra i skolan första året. Jag tror att det berodde på att när jag 
gick på IV så struntade jag i skolan. Jag hade också skolkat mycket 
när jag gick på IV och det fortsatte jag med första året på gymnasiet. 
Jag minns att det var när jag fick mitt första VG som jag tänkte att 
jag kommer att klara av gymnasiet. Jag tänkte inte på att jag skulle 
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kunna gå på högskolan. Det var när jag fick MVG som det kändes 
som att jag måste börja plugga för jag ville ha MVG!  

Ju bättre det gick på lektionerna och på proven desto mer började jag 
tro att jag skulle klara skolan. Jag struntade i vad svenskarna sa där-
bak och jag pluggade och förberedde mig hemma. När jag började få 
höga betyg märkte jag att jag kan om jag vill. Jag började först att 
tänka att jag kunde klara av gymnasiet, sedan när jag kände att jag 
kunde, så började jag att tänka på att jag skulle fortsätta på högsko-
lan. Jag började på högskolan efter gymnasiet.  

Av dem jag känner är det bara jag som kommit in på högskolan. Jag 
hade varit van vid att nästan bara träffa andra invandrare och hade 
ingen kontakt med svenskar. Jag kände att jag aldrig skulle kunna bli 
svensk och jag umgicks ju inte med svenskar innan jag började på 
högskolan. Det var först på högskolan jag kände att jag var invandra-
re för där fanns nästan bara svenskar. De frågade var jag kom ifrån 
och hur jag uppfattade saker och ting. Jag har mycket mer kontakt 
med svenskar nu och jag har fått en svensk kompis på högskolan. Jag 
umgås med henne och några andra tjejer från Kosovo och med några 
från andra länder. Ibland åker vi till fester som ordnas av vår före-
ning. Festerna är på olika ställen i Sverige och så åker man dit och 
träffar folk. Det är jättekul. Det kommer också andra än kosovoalba-
ner till festerna. Min svenska kompis har varit med flera gånger. Un-
der gymnasietiden och direkt efter gymnasiet tänkte jag på min släkt 
som att den bodde i Kosovo men nu två år senare har jag kommit på 
att jag har få släktingar kvar i Kosovo. De bor på olika håll i världen. 
Mina föräldrar skall bo kvar i Sverige. De är arbetslösa men går oli-
ka kurser. 

1.2  Goda exempel 
Mina ursprungliga forskningsfrågor handlade om skolans utsortering 
och utstötning av ungdomar och de hade formulerats utifrån erfarenhe-
ter jag gjort dels som socialarbetare och dels som lärare i möten med 
ungdomar, framför allt pojkar, med ett mycket problematiskt förhållan-
de till skolan. Jag var alltså från början intresserad av att studera icke-
framgångsrika skolkarriärer för att få ökad förståelse för hur sorterings-
processer går till utifrån elevers perspektiv. I samband med att jag när-
mare studerade resultaten av Skolverkets nationella utvärderingar 
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(1999a, 1999b, 2000) fann jag, att det å ena sidan fanns en stor grupp 
ungdomar, som kommit till Sverige i skolåren och som misslyckades 
med att uppnå betygsmålen i engelska, svenska eller matematik i år nio 
på grundskolan och hoppade av det individuella programmet eller läm-
nade gymnasieskolans nationella program utan slutbetyg. Å andra sidan 
så fanns elever, som erhållit betygen väl godkänt och mycket väl god-
känt i år nio, trots att de kommit till Sverige i skolåren. Även om de 
misslyckades de första åren lyckades de genomföra gymnasiestudier. 
Hur kunde det vara att vissa elever mot alla odds klarade sig så bra i 
skolan? De utgjorde egentligen ett mer svårförståeligt fenomen än de 
elever som inte klarat av att uppfylla betygsmålen.  

Under min forskningsgenomgång upplevde jag att det saknades 
kunskaper utifrån en empiri som hämtats ur elevers perspektiv om hur 
det var att migrera som tonåring och att fortsätta sin skolgång i ett annat 
land. Jag undrade hur de beskrev sin skoltid och vad de beskrev som 
betydelsefullt för att deras skolkarriärer utvecklats framgångsrikt. Isa-
belles och andras skolframgång diskuteras inte alls, eller förekommer 
inte i någon större utsträckning i debatten om elever med utländsk bak-
grund och deras skolresultat. De existerar emellertid och ingår i katego-
rin elever med utländsk bakgrund. Norberg (2003) menar att en miss-
lyckad skolgång kan leda till ett permanent utanförskap, konkretiserat 
som svårigheter till självförsörjning p.g.a. svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Det är enligt min mening också viktigt ur ett demo-
kratiskt perspektiv att samhället och skolan varken skapar ett skikt av 
människor med låg utbildning och med svårigheter till självförsörjning 
eller en skoldebatt styrd av en stigmatiserande ensidigt homogen bild 
av elever med utländsk bakgrund. Kanske kan kunskaper om processer 
som medverkar till att framgångsrika skolkarriärer utvecklas bidraga i 
konstruerandet av motbilder.  
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2 Elever med utländsk bakgrund 

Följande kapitel inleder jag med att diskutera indelningen av elever i 
enlighet med dikotomin elev med svensk respektive utländsk bakgrund. 
Jag vill också belysa heterogeniteten inom kategorin elev med utländsk 
bakgrund med avseende på betygsprestationer liksom forskningsresul-
tat avseende skolkarriärer. Jag presenterar även annan forskning som 
kan vara relevant för denna studie d.v.s. forskning om skolframgång 
som beaktar etnicitet samt ungdomsstudier om flickor och unga kvinnor 
utifrån ett genusperspektiv kombinerat med klass och eller etnisk bak-
grund. 

2.1 Definitioner och kategoriseringar 
Elever som inte har svensk bakgrund förs av Skolverket samman till en 
kategori som utgör ena delen i dikotomin elever med svensk bakgrund 
– elever med utländsk bakgrund. Denna dikotomi har historiskt kon-
struerats på olika sätt och elever har inkluderats och exkluderats på 
olika grunder vilket också försvårar jämförelser mellan forskningsresul-
tat. Avhängigt definition av begreppet elev med utländsk bakgrund är 
även andelen elever med utländsk bakgrund olika stor. Den definition 
som är aktuell och har använts sedan år 1999 i Skolverkets uppfölj-
ningssystem och Statistiska centralbyråns register över totalbefolkning-
en tar fasta på elevens och föräldrarnas födelseland. En elev har ut-
ländsk bakgrund om 

…eleven själv är född utanför Sverige eller om eleven är född i Sve-
rige men båda föräldrarna är födda utomlands (Skolverket, 1999c 
s. 17). 

Elever som själva är födda utomlands benämns ibland första generatio-
nens invandrare medan de vars föräldrar är födda utomlands benämns 
andra generationens invandrare. En elev med utländsk bakgrund defini-
erades tidigare som en elev med annat hemspråk än svenska (Skolver-
ket, 1992). Definitionen var kopplad till rätten till hemspråksundervis-
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ning i skolan, vilken baserades på lärares uppfattningar om enskilda 
elevers förhållanden. För att ha rätt till hemspråksundervisning krävdes 
att umgängesspråket i hemmet skulle vara annat än svenska. Vidare 
skulle eleven ha grundläggande kunskaper i hemspråket samt behöva 
och önska få hemspråksundervisning. Utifrån den nuvarande definitio-
nen indelas kategorin elever med utländsk bakgrund utifrån födelseland 
och benämningar som första respektive andra generationens invand-
rarelever förekommer. Vistelsetiden i Sverige kan variera avsevärt 
bland första generationens invandrarelever på gymnasiet. En elev som 
räknas dit kan exempelvis ha kommit till Sverige som 1-åring, ha vis-
tats i svensk förskola och gått hela sin grundskoletid i Sverige. En an-
nan kan ha kommit till Sverige som tonåring och påbörjat gymnasie-
studier i sitt hemland. En tredje kan ha kommit till Sverige som tonår-
ing och ha gått ett fåtal år i skolan i hemlandet. De tre exemplen åskåd-
liggör hur vistelsetidens längd kan variera och att den har betydelse för 
en elevs skolbakgrund. Denna kan emellertid också variera beroende på 
situation i ursprungslandet. Såväl vistelsetid som skolbakgrund utgör en 
del av heterogeniteten i kategorin liksom naturligtvis kön och klassbak-
grund. 

Definitionen av elever med utländsk bakgrund fokuserar födelse-
land och bortser från anledning till migration. Den innefattar elever 
som kommit till Sverige av olika anledningar. Såväl barn till arbetsk-
raftsmigranter, anknytningsmigranter som flyktingar ingår i kategorin. 
Al-Baldawi (1998) pekar på gemensamheter i kategorin och skriver att 
förlust av trygghet och säkerhet påverkar alla som migrerar, oavsett 
anledning till migrationen och yttrar sig i form av psykosociala stres-
stillstånd. Enligt författaren (a.a.) skall dessa tillstånd skiljas från de 
traumatiska kriser flyktingar kan genomgå på grund av traumatiska 
upplevelser. Skrivningen pekar både på gemensamheter och skillnader. 
Förluster av trygghet och säkerhet, psykosociala stresstillstånd, social 
och ekonomisk nyetablering, nytt språk och andra kulturella förför-
ståelser är gemensamma förhållanden alla migranter upplever. Flyktin-
gar kan dessutom drabbas av traumatiska kriser. Migranternas 
livsvillkor före migrationen har naturligtvis varierat. De sociala förhål-
landen de möter i Sverige medverkar till att deras vardagsvillkor förän-
dras. Den segregerade boendemarknaden och den diskriminerande ar-
betsmarknaden påverkar livet i riktning mot alltmer likartade sociala 
positioner och arbetsmarknadspositioner (SOU, 2000:3; Edin, 2001). 
Heterogeniteten bland migranter består men minskar generellt, ma-
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teriellt sett, på grund av segregerande och diskriminerande förhållanden 
i Sverige. Ristilammi (1997) påpekar i sin studie av stadsdelen 
Rosengård i Malmö att det för övrigt inte existerar stora likheter mellan 
människor med olika etniskt bakgrund inom ett svenskglest bostadsom-
råde. De så kallade svenskglesa (Andersson, 1998, 2002) områdena 
bebos framför allt av flyktingar som kommit till Sverige under 1990-
talet. Men de utgör emellertid enligt Andersson (2000, 2002) endast en 
liten del av den totala befolkningen i Sverige som har utländsk bak-
grund.  

En fråga, som avhandlingen inte primärt fokuserar, är vilka kon-
sekvenser kategoriseringar och dess benämningar egentligen har. Be-
nämningar har ett stort symbolvärde och kommunicerar uppfattningar 
om dem som inkluderas och exkluderas i den kategori som skapas. 
Förknippas elever med utländsk bakgrund med problem och brister kan 
det få konsekvenser för vilka förväntningar som utvecklas på dem som 
inordnas i kategorin (McLaren, 1994). Förväntningar styr vad omgiv-
ningen ser och tillskriver kategorin. Ett resonemang som förs inom äm-
net Socialt arbete är att klienten blir sin problemdefinition p.g.a. om-
givningens blick och självuppfyllande profetior (Goldberg, 1990; Jen-
ner, 2004). Överförs resonemanget på elever med utländsk bakgrund är 
risken stor att denna i omgivningens och kanske även så småningom i 
sina egna ögon blir förväntningarna. Om kategorin tillskrivs skolsvå-
righeter orsakade av elevernas kulturella icke-svenska bakgrunder för-
loras skolans betydelse och pedagogiska verksamhet ur sikte. Då foku-
seras elevens brister och avvikelser från en normativ majoritetskultur 
och inte mötet mellan eleven och skolan.  

Att benämna elever som inte anses ha svensk bakgrund är pro-
blematiskt. Elev med utländsk bakgrund eller invandrarelev är vanliga 
benämningar i Sverige på elever som inte räknas som svenskar. 
Gemensamt är att benämningarna har ett tydligt svenskt perspektiv. I 
anglosaxisk litteratur förekommer oftare hänvisning till ursprungsland 
men ibland även till hudfärg och undervisningsämne som t.ex. Black 
Psychology. En annan benämning som förekommer och används av 
framför allt språkforskare och som även användes i Lgr80 är minori-
tetsgrupp (Axelsson, Lennartson-Hokkanen & Sellgren, 2002). Minori-
tetsgrupp relaterar tydligt till majoritetsgrupp. Boende- och skolsegre-
gationen komplicerar emellertid denna benämning. Minoritetsgrupper 
kan vara i majoritet i ett bostadsområde och språkligt på en skola men 
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ur ett samhälleligt maktperspektiv trots det befinna sig i minoritet. Två- 
eller flerkulturella elever är en benämning som föreslås av Lahdenperä 
(1997). Den fokuserar kultur vilket gör den komplicerad eftersom kul-
tur också är ett problematiskt begrepp. Lpo94 talar om ”tvåspråkiga 
individer med dubbel kulturell identitet” (Lpo94, s. 33). Denna benäm-
ning kompliceras ytterligare genom sina krav på definition avseende 
tvåspråkighet och dubbel kulturell identitet.  

Jag har inte hittat någon benämning av den elevgrupp som berörs 
i studien som egentligen är användbar och som täcker in heterogenite-
ten. I avhandlingstexten använder jag omväxlande kvinnliga elever, 
elev med utländskt ursprung eller utländsk bakgrund, migranter, in-
vandrarelev, flykting eller kvinnliga elever med utländsk bakgrund etc. 
beroende på det sammanhang texten ingår i. När forskningslitteratur 
refereras använder jag samma benämning som refererad författare. När 
texten refererar till utsagor av intervjupersonerna använder jag samma 
benämning som de själva använt i intervjun, vilket vanligtvis är invand-
rare. 

2.2 Betyg som mått på skolframgång 
Betyg används som mått på skolframgång och även jag har valt att an-
vända mig av det i min studie. Det beror på att jag som ett kriterium på 
framgångsrika skolkarriärer d.v.s. skolframgång har sökt intervjuperso-
ner som erhållit högskoleplats. Tillträde till högre studier sker med 
hjälp av meritpoäng, som räknas utifrån betygspoäng. Vilka kriterier 
som för enskilda individer definierar skolframgång kan utifrån deras 
ambitionsnivå variera och betygsnivå som lämpligt mått kan diskuteras, 
men det som officiellt räknas och diskuteras, såväl vid antagning till 
utbildning som i forskning om skolframgång, är betyg. Visserligen 
finns möjlighet för en individ att höja sitt sammanlagda meritvärde med 
hjälp av högskoleprov och arbetslivserfarenhet men betygspoäng är ett 
viktigt urvalskriterium för studier på olika nivåer. Vad som betygssätts 
och vilka betygsnivåer en elev uppnått har stor betydelse för den en-
skilde. Exempelvis har de särskilda krav för godkända betyg i kärnäm-
nena svenska, engelska och matematik från år nio i grundskolan, som 
krävs för att få studera vid något av gymnasieskolans nationella pro-
gram, visat sig utgöra ett nålsöga för många elever med utländsk bak-
grund. Elever med kort vistelsetid i Sverige och även de som talar ett 
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annat modersmål än svenska i hemmet har enligt uppföljningsstudierna 
störst svårigheter utifrån betygskriterier.  

Betyg som konstruktion för graden av skolprestation är under dis-
kussion sedan flera år liksom betygens individuella motivationsskapan-
de, vare sig de uppfattas som morot eller som piska. Internationellt ges 
betyg i olika omfattning med variation både i betygsskala och ålder när 
betyg börjar ges. Stigendahl (2002) menar att betyg framför allt mäter 
konstruerade faktakunskaper. Elever skall skaffa sig kunskaper i skolan 
för att i framtiden leva och arbeta i samhället men dessa övergripande 
mål saknas kriterier och instrument för att mäta. 

Eftersom det i stort sett saknas andra mått på utveckling i skolan 
märks överhuvudtaget inga andra framgångar än de som ger avtryck 
i betygen, åtminstone inte utåt sett (Stigendahl, 2002, s. 21). 

Betyg mäter den enskilde elevens insatser vid mättillfället utan hänsyn 
till olika bakgrunder och andra individuella olikheter. Men betyg an-
vänds som urvalskriterium både till gymnasiet och till högre utbildning. 
Eftersom betyg används som urvalskriterium till utbildningar och exa-
mina kan betyg uppfattas som ett mått på kompetens. Men de speglar 
enligt Stigendahl (a.a.) endast en mycket liten del av individens livs-
kompetens. En internationell studie vars syfte är att mäta kunskaper, 
färdigheter och analysförmåga relaterade till vardags- och vuxenlivet är 
Programme for International Student Assessment, den så kallade PISA-
studien (www.skolverket.se/sb/d/254). Sedan år 2000 analyseras prov-
uppgifter som avser att mäta läsförståelse, matematik, naturvetenskap 
och problemlösningsuppgifter hos 15-åriga skolelever från framför allt 
OECD-länderna. Studien genomförs vart tredje år med fokus på ett av 
områdena men med uppföljning på samtliga områden för att kunna stu-
dera förändringsprocesser. Skillnaderna i elevprestationer förklaras 
framför allt med elevrelaterade faktorer som kön, socioekonomisk bak-
grund och etnicitet (Skolverket, 2003b). Skillnaden mellan elevpresta-
tioner inom samma skolor var störst i Sverige, Nya Zeeland, Norge och 
Island. Ett förhållande som kan förmodas  sammanhänga med att dessa 
länder har en sammanhållen grundskola. Elever med utländsk bakgrund 
presterade generellt sett sämre än elever med inhemsk bakgrund.  
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2.2.1 Grundskolebetyg  
Av Skolverkets rapport (1999) framgår att drygt 40 procent av variatio-
nen i betygsresultat statistiskt kan förklaras av elevernas olika bak-
grundsförutsättningar, d.v.s. utifrån strukturella förhållanden. Föräld-
rarnas utbildningsbakgrund har störst betydelse för betygsresultatet. Ju 
högre utbildning föräldrarna har desto bättre lyckas eleven. 

Barn till högutbildade når bättre skolresultat än barn till lågutbildade. 
Därutöver förklarar kön och etnicitet en del variation (Skolverket, 
1999b, ss. 44-45). 

Förutom socioekonomisk bakgrund framträder kön som en viktig faktor 
i de kvantitativa studierna. Flickor har generellt cirka 20 poäng högre 
meritvärde än pojkar oavsett etnisk bakgrund alltså oavsett om eleven 
är född i Sverige eller ej (Skolverket, 2004). 

Flickor födda i Sverige med utländsk bakgrund samt flickor som in-
vandrat 1993 eller tidigare presterar i genomsnitt bättre än infödda 
pojkar (Skolverket, 2004, s. 22). 

Även om flickor har högre betyg än pojkar med motsvarande vistelsetid 
har flickor som invandrat efter skolåldern lägre meritvärde än flickor 
som invandrat före sju års ålder. I sin rapport om elever med utländsk 
bakgrund skriver Skolverket (a.a.) att det råder mycket stor differens 
mellan hög- och lågpresterande elever i årskurs nio år 2003. De elever 
som anlänt till Sverige efter skolstarten, vilket i rapporten räknas från 
år 1993, har betydligt sämre meritvärde än övriga. Ju kortare vistelsetid 
desto sämre skolresultat. I såväl Skolverkets statistik som i genomförda 
uppföljningsstudier (1999a, 1999b, 2000, 2003a) framträder en kom-
plex bild av betygsresultat som å ena sidan pekar på kategoriseringen 
av elever med utländsk bakgrund som relevant och å andra sidan pekar 
på heterogeniteten inom kategorin. Generellt sett når en stor grupp 
ungdomar med utländsk bakgrund inte betygsmålen år 9 i ett eller flera 
av ämnena svenska, engelska och matematik. Men inom denna grupp 
erhöll en påtaglig andel elever i de nationella proven betygen väl god-
känt eller mycket väl godkänt i svenska, engelska såväl som matematik. 
I nedanstående tabeller återges betygsresultat i årskurs 9, läsåret 
2003/2004. Siffrorna är hämtade från Skolverkets statistikhemsida. 
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Tabell 2.1. Andel (%) flickor med svensk och utländsk bakgrund som 
uppnådde respektive betygsresultat i svenska, engelska och 
matematik i årskurs 9 läsåret 2003-2004 

 Flickor med svensk  
bakgrund 

Flickor med utländsk  
bakgrund 

Betyg G VG MVG IG G VG MVG IG 
Svenska 31 44 23 2 39 41 16 4 
Svenska2     45 30 7 18 
Engelska 37 40 19 4 36 34 18 12 
Matematik 49 31 15 5 55 22 10 13 
Källa: Skolverkets statistikhemsida, (www.skolverket.se/sb/d/175). 
Av tabellen framgår att flickor med utländsk bakgrund uppnår betygs-
målen i ämnet svenska när kategorin utländsk bakgrund delas utifrån 
om flickorna läst svenska eller svenska som andraspråk (svenska2).  
Betygsresultatet i ämnet svenska för flickor med svensk bakgrund och 
flickor med utländsk bakgrund skiljer sig inte åt i någon större ut-
sträckning. Heterogeniteten inom kategorin flickor med utländsk bak-
grund synliggörs och flickor med kort vistelsetid i Sverige eller med 
otillräckliga språkkunskaper i svenska språket jämförs inte med flickor 
med svensk bakgrund. Flickor med utländsk bakgrund som är duktiga i 
svenska språket jämförs med alla flickor med svensk bakgrund. Svens-
ka2 studeras framför allt av elever som är födda utomlands. Men även 
inom denna grupp av flickor är betygsresultaten påtagligt differentiera-
de. Det finns även en liten grupp elever med svensk bakgrund som läser 
svenska2. Enligt Skolverkets statistik bestod denna grupp läsåret 
2003/2004 av 129 flickor och 146 pojkar. Denna grupp uppnådde i liten 
utsträckning betygsmålen i svenska. En tredjedel av flickorna och hälf-
ten av pojkarna uppnådde inte betygsmålen. Eftersom gruppen består 
av så litet antal individer återfinns den inte i tabellen ovan. I tabellen 
förefaller flickor med svensk bakgrund ha högre betyg än flickor med 
utländsk bakgrund i engelska och särskilt matematik. Eftersom katego-
rin flickor med utländsk bakgrund inte är delad på samma sätt som i 
ämnet svenska utifrån kunskaper i svenska språket, framträder inte he-
terogeniteten i kategorin och differentieringen i betygsresultat. Det fö-
refaller existera en betydande skillnad i betygsresultat mellan flickor 
med svensk respektive utländsk bakgrund. Enligt Skolverket (2004) 
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råder det emellertid inte någon nämnvärd skillnad i resultat mellan dem 
som är födda i Sverige med utländsk bakgrund och dem som har svensk 
bakgrund.  
Tabell 2.2. Andel (%) pojkar med svensk och utländsk bakgrund som 

uppnådde respektive betygsresultat i svenska, engelska och 
matematik i årskurs 9 läsåret 2003-2004 

 Pojkar med svensk  
bakgrund 

Pojkar med utländsk  
bakgrund 

Betyg G VG MVG IG G VG MVG IG 
Svenska 56 31   8 5 59 28   6   7 
Svenska2     56 19   2 23 
Engelska 46 35 13 6 45 28 11 15 
Matematik 53 28 13 6 57 21   8 14 
Källa: Skolverkets statistikhemsida, (www.skolverket.se/sb/d/175). 
Pojkar med utländsk bakgrund har påtagligt sämre betygsresultat än 
flickor med utländsk bakgrund, även i svenska2. Ungdomar med annan 
etnisk bakgrund än svensk, som har skolsvårigheter enligt betygspresta-
tioner, utgörs framför allt av pojkar, generellt sett inte av flickor. 

Enligt Skolverket (2004) är det endast mellan gruppen elever som 
anlänt till Sverige efter sju års ålder och övriga elever som det råder 
betydande skillnader i meritvärde i grundskolan. Det är således inte 
flickornas och pojkarnas etniska bakgrund som enligt Skolverket har 
betydelse utan vistelsetiden i Sverige, ett förhållande som jag uppfattar 
gäller i större utsträckning för flickor än pojkar. Pojkar med utländsk 
bakgrund har exempelvis betydligt sämre meritvärde i ämnet svenska 
såväl som i svenska2 än flickor med utländsk bakgrund. Hur länge ele-
ver som ingår i den grupp elever som läst Svenska2 vistats i Sverige 
varierar. De kan ha vistats flera år i Sverige men de kan också vara re-
lativt nyinflyttade.  

Vistelsetiden i Sverige framstår både i Skolverkets uppföljnings-
studier, SCB:s statistik och i Elmeroths avhandling (1997) som en fak-
tor som har betydelse för betygsresultaten. De kvinnor som medverka-
de i min studie kom till Sverige strax före eller under tonåren. Enligt 
Skolverket (2004) minskar en elevs meritpoäng med 5 poäng för varje 
år som eleven kommit till Sverige efter skolåldern. Gruppen elever med 
utländsk bakgrund är en heterogen grupp elever exempelvis med avse-
ende på betygsresultat men också med avseende på ankomstår och vis-
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telsetid i Sverige. De intervjuade kvinnorna i denna studie kan uppfat-
tas ha genomfört framgångsrika skolkarriärer mot alla odds utifrån de-
ras sena ankomsttid under skolåldern. 

2.2.2. Gymnasiekarriärer 
Skolverket (2000) beskriver skillnader i skolkarriärer utifrån program-
val mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bak-
grund. Andelen elever med utländsk bakgrund motsvarar genomsnittet 
på de studieförberedande programmen men är högre på handels-, admi-
nistrations- och omvårdnadsprogrammet. På naturbruk- och energipro-
grammet är den lägre medan den är högre på individuellt program. 
Jämförelsen med elever med svensk bakgrund avser hela gruppen ele-
ver med utländsk bakgrund och relateras inte till första eller andra ge-
nerationens invandrare, till vistelsetiden i Sverige eller till kön. 

Det individuella studieprogrammet på gymnasiet skapades för 
elever som inte uppnådde betygsmålet godkänt år nio i grundskolan i 
svenska, matematik och engelska eller inte uppnådde tillräckligt högt 
meritvärde för att erhålla en studieplats på gymnasiet. Andelen elever 
med utländsk bakgrund på detta program är högre än andelen elever 
med svensk bakgrund. Skolverket (2000) skriver i sin rapport att det 
beror dels på att fler elever med utländsk bakgrund saknar behörighet 
till gymnasieskolans nationella program samt dels på att elever som 
kommit sent till Sverige placeras på individuellt program i förberedel-
seklass. Antalet avhopp från det individuella studieprogrammet är stort. 
Löfgren fann redan 1991 i en omfattande kvantitativ jämförande studie 
mellan ungdomar med utländsk bakgrund och ungdomar med svensk 
bakgrund, att linjevalet till gymnasiet var relaterat till vistelsetiden i 
Sverige. Det rådde stora skillnader inom gruppen elever med utländsk 
bakgrund mellan dem som var födda i Sverige och dem som invandrat 
under skolåren. De som invandrat under mellan- och högstadietiden 
fortsatte på kortare specialkurser eller på särskilda introduktionskurser. 
Kort vistelsetid i Sverige har alltså även tidigare påverkat skolkarriären.  

Genomströmning, mätt utifrån att en elev får slutbetyg från gym-
nasiet inom 4 år efter studiestart, har studerats av Skolverket (2003a). 
En högre andel elever med utländsk bakgrund än andel elever med 
svensk bakgrund avbryter sina gymnasiestudier. Skolverket (a.a.) skri-
ver att måttet är känsligt eftersom invandring förändras över tid och 
elevernas vistelsetid före gymnasiestudierna varierar starkt. Av elever 
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som påbörjat sina gymnasiestudier år 1998 erhöll 76 procent av kvin-
norna och 69 procent av männen slutbetyg inom fyra år. Av elever föd-
da utomlands erhöll 56 procent slutbetyg inom fyra år medan 64 pro-
cent av eleverna födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar erhöll slut-
betyg inom fyra år. Samband mellan födelsebakgrund, kön och erhållet 
slutbetyg presenteras i nedanstående tabell. 
Tabell 2.3. Andel (%) elever som erhållit slutbetyg från gymnasiet inom 

fyra år från studiestart relaterad till födelsebakgrund och kön 
 Kvinnor Män 
Utländsk bakgrund   
 Född i Sverige 69 60 
 Ej född i Sverige 60 51 
Svensk bakgrund 78 72 
Källa: Skolverket (2003a, s. 4). 
Skolverket fann även samband mellan slutbetyg och föräldrarnas ut-
bildningsbakgrund. Den förälder, som har högst utbildning i familjen, 
har använts som indelningsgrund. 

Elever som är barn till lågutbildade föräldrar (maximalt motsvarande 
grundskolenivå) fick slutbetyg i lägre grad än de vars föräldrar har 
gymnasial utbildning, elever som i sin tur mer sällan fått slutbetyg än 
elever vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning. Skillnaden 
mellan elevgrupperna är även här ungefär tio procentenheter (Skol-
verket, 2003a, s. 5).  

Genomströmning och slutbetyg inom fyra år är positivt korrelerat med 
föräldrars utbildning. Siffrorna pekar på att skolan fortfarande i första 
hand förefaller vara medelklassflickors och medelklasspojkars arena 
vilket påtalats av bl.a. Bernstein (1974, 1975, 1983, 1996). Faktorn 
kvinnligt kön är positivt korrelerad med betyg i kvantitativa undersök-
ningar (Skolverket, 2000, 2003a). Flickor med utländsk bakgrund har 
högre betyg än pojkar med svensk bakgrund (Skolverket, 2000, 2004). 
Flickor erhåller i högre utsträckning än pojkar slutbetyg vid jämförbara 
utbildningsbakgrunder, oavsett om eleven har svensk eller utländsk 
bakgrund (Skolverket, 2000, 2004). Överhuvudtaget förefaller skolsitu-
ationen för flickor med utländsk bakgrund, jämfört med pojkar med 
utländsk bakgrund, generellt sett mindre problematisk.  
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2.3 Flickor och betygprestation 
Sedan 1970 finns dokumenterade könsmässiga betygsskillnader och de 
har förändrats i riktning mot att flickor som grupp erhåller högre betyg 
än pojkar (Stanfors, 2000). Utifrån genuskonstruktioner är vissa ämnen 
könsmärkta och det har tidigare, fram till 1990-talet, funnits betygs-
skillnader mellan pojkar och pojkämnen och flickor och flickämnen. 
Betygsmässigt är dessa skillnader utsuddade och flickor erhåller som 
grupp numera högre betyg än pojkar i alla ämnen utom idrott och hälsa 
(Skolverket, 1999). I PISA-studien (Skolverket, 2003b) framträdde en 
marginell men signifikant skillnad till pojkarnas fördel i matematik. I 
studien presterade däremot flickorna bättre på problemlösning, d.v.s. 
vad gäller beslutfattande, systemanalys, design och felsökning. Sam-
bandet mellan problemlösning och matematik är enligt Skolverket 
mycket starkt.  

Det kan förefalla vara en paradox att flickor har högre betyg än 
pojkar eftersom klassrumsstudier exempelvis visar att lärare uppmärk-
sammar pojkar mer än de uppmärksammar flickor. Öhrn (2002) påpe-
kar i sin forskningsgenomgång av klassrumsstudier att flickor kan ha 
osynliggjorts i forskningen p.g.a. det sätt som analysarbetet skett på. 
Om exempelvis observationer från flera skolklasser slås samman fram-
står flickor som mindre synliga än de är. När Öhrn bröt ner sina analy-
ser på skolklassnivå framträdde olikheter mellan skolklasserna och i 
någon skolklass framträdde flickor med större dominans. I sitt resone-
mang pekar hon på vikten av att inte betrakta kön som enda analyska-
tegori utan också låta analysen genomsyras av tillhörighet till samhälls-
klass. Öhrn påpekar att dominansförhållandena är komplexa och påver-
kas i viss mån av elevers klasstillhörigheter även om pojkar fortfarande 
utgör normen. Generellt sett bekräftar hon emellertid de genuspräglade 
dominansförhållanden utifrån genussystemet (Hirdman, 1990) som 
visats i forskningsgenomgångar av klassrumsforskning (Wernersson, 
1988; Öhrn, 2002).  

En förklaring till betygsskillnader mellan flickor och pojkar som 
påtalas av Jakobsson (2000) och Berggren (2001) är att flickor ser ut-
bildning som viktig för framtiden och därför tar skolan på allvar. Ett 
mönster framträdde i deras studier som visade att flickorna på gymna-
siet i Jakobssons studie samt flickorna på högstadiet i Berggrens studie 
såg utbildning som en del av sitt livsprojekt och att de upplevde att 
skolarbetet var viktigt för deras framtid. Forskarna menar att flickor 
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intar en mer instrumentell syn på sitt skolarbete i motsats till pojkar 
som intar en betydligt mer emotionell inställning till skolan. I båda stu-
dierna underordnade sig flickorna medvetet skolans regler och mål. 
Berggren (a.a.), som studerade flickor ur arbetarklassen och deras iden-
titetsbildning, fann att flickorna var noga med att de skulle uppfattas 
som ordentliga men att de emellertid kunskapsmässigt skulle uppfattas 
som medelgoda. Detta förhållningssätt kan beskrivas med hjälp av 
Skeggs (1997) begrepp respektabilitet, vars innehåll utgörs av ordent-
lighet. Det symboliserar högt moraliskt värde. Respektabilitet konstrue-
ras olika beroende på samhällsklass- och könstillhörighet. En strävan 
av flickor ur arbetarklassen att uppfattas som medelgoda och inte som 
högpresterande i skolan kan påverka deras skolkarriärer negativt och 
medverka i den socioekonomiskt och klassmässiga skillnad i betygsre-
sultat som syns i kvantitativa studier och betygsstatistik.  

2.4 Skolforskning med etnicitetsperspektiv  
Skolforskning i Sverige ur ett etnicitetsperspektiv var tidigare, i jämfö-
relse med annan pedagogisk forskning, inte så vanligt förekommande 
(Rubinstein Reich, 2002). Under senare år har etnografiska studier och 
skolstudier med fokus på elever med invandrarbakgrund blivit vanliga-
re. Andersson (1999) samt Röglids (1995) och Mörchs (1998) har 
kombinerat kön, generation och etnicitet i studier av minoritetsungdo-
mars identitetsarbete i Norge respektive Danmark. I en svensk studie av 
von Brömssen (2003) har författaren studerat hur elever med olika kul-
turella och religiösa bakgrunder talar om religion och hur elever som 
lever i en multietnisk miljö talar om den mångkulturella skolan. Några 
resultat i studien, som jag menar är intressanta för min studie, är att 
elever med utländsk bakgrund talar om sig själva som invandrare oav-
sett vistelsetid. I större utsträckning än elever med svensk bakgrund 
sade de att de inte förstår det sammanhang som läraren talar utifrån. 
Elever med utländsk bakgrund förlägger svårigheter och tillkortakom-
manden i skolan till sig själva medan elever med svensk bakgrund för-
lägger dem till skolan. Detta förhållande menar von Brömssen (a.a. s. 
306) kan hänföras till skolans ”bristsynsätt”. Ett synsätt medverkar i 
elevernas konstruktioner av sina självbilder och identiteter och till att 
eleverna med utländsk bakgrund talar om sig själva som otillräcklig I 
en annan svensk studie har Andersson (2003) analyserat narrativa iden-
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tifikationsprocesser som tematiserat plats, kön och etnicitet bland en 
grupp tonårsflickor boende i en multietnisk och socialt stigmatiserad 
stadsdel. Hon fann att de intervjuade flickorna levde i ett ”mellantill-
stånd” (a.a. s. 234). De befann sig inte mellan två kulturer utan mitt i 
olika kulturer bland familj, släktingar, kompisar, skolkamrater, lärare 
m.m. Enligt författaren fungerar varken assyrisk, svensk eller någon 
annan monolitisk beteckning för att ringa in det meningsgivande sam-
manhang som tonårsflickorna talar utifrån utan dessa kan snarare be-
skrivas som framförhandlade ungdomliga synkretiska kulturer. Även 
Ålund (1997) har i sin studie om ungdomar, kön, etnicitet och identitet 
beskrivit att de studerade ungdomarna snarare kan beskrivas som multi-
kulturella. I de ovan refererade studierna har inte skolkarriärer utgjort 
kunskapsobjektet utan det är snarare identiteter och identifikationspro-
cesser som fokuserats av forskarna. Ungdomarna med utländsk bak-
grund som ingått i studierna har haft varierande vistelsetid i Sverige 
och har behandlats som en kategori. Till skillnad från kvinnorna i min 
studier har de inte kommit till Sverige i skolåldern. 

Den forskning om elever med utländsk bakgrund och skolfram-
gång som huvudsakligen bedrivits i Sverige sedan 1970-talet har fram-
för allt rört sig i två huvudfåror. Den ena har studerat invandrares möte 
med det svenska samhället, den andra språk och språkutveckling. I 
båda fallen har utgångspunkt tagits i invandrarna och deras svårigheter 
och inte i det svenska samhället (Rubinstein Reich, 2002). Ett förhål-
lande som även Sernhede (1998) och Ålund (2002) påtalat gäller s.k. 
ungdomsforskning som fokuserat invandrarungdomar vilket skapar 
stigmatisering. Stigmatisering p.g.a. fokusering på svårigheter och bris-
ter kan även enligt McRobbie (1994) skapa en underprestationskultur. 
Även Ålund (a.a.) menar att relationerna mellan sociala villkor, etnici-
tet, kultur och identitet har beaktats alltför lite såväl av den internatio-
nella ungdomsforskningen som av den svenska. I vad hon betecknar 
som ungdomsforskningens huvudfåra betraktas invandrarungdomar ur 
ett eländesperspektiv och hon menar att det finns risk för att ungdomar 
sorteras ut p.g.a. etniska grunder om deras bakgrunder stigmatiseras 
utifrån kulturessentialistiska föreställningar. Detta förhållande har även 
påtalats av skolforskare, exempelvis Lahdenperä (1997) och Parszyk 
(2002) samt i den ovan refererade studien av von Brömssen.  
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2.4.1 Forskning om skolframgång och språkkunskaper 
Forskning om språk och språkutveckling har varit dominerande i forsk-
ning om skolframgång. Elevernas svårigheter att genomföra fram-
gångsrika skolkarriärer har av lärare uppfattats vara orsakade av ele-
vernas bristfälliga kunskaper i svenska språket och en stor del av forsk-
ningen har också arbetat utifrån detta antagande (Sjögren, 1996; Rubin-
stein Reich, 2002; Runfors, 2003). Forskningen har rört såväl hem-
språksundervisning, numera modersmålsundervisning, som hur andra-
språket bäst kan tillägnas och om modersmålet skall användas i under-
visningssammanhang. Diskussionen har stundtals varit närmast hätsk. 
Hemspråksundervisningens betydelse för skolkarriären har exempelvis 
uppfattats på olika sätt. Löfgren (1991) och Elmeroth (1997) fann inga 
eller svaga samband mellan hemspråksundervisning och skolframgång 
medan Hyltenstam och Toumela (1996) och Axelsson (1999) i forsk-
ningsgenomgångar av internationella studier har visat att en av de vik-
tigaste faktorerna för framgångsrika skolkarriärer är ett välutvecklat 
förstaspråk. Elever som kommit till Sverige under tonåren har rimligt-
vis inte hunnit skaffa sig en svensk språklig nivå jämförbar med en 
infödd vid gymnasiestarten. De kan emellertid ha ett välutvecklat 
förstaspråk. Denna tonårsgrupp är heterogen med bland annat olika 
skolbakgrund och en del kan exempelvis ha avbrutna gymnasiestudier i 
bagaget.  

Ett förhållande som är viktigt för skolframgång är att få undervis-
ning i skolan på sitt modersmål vilket visats av Thomas och Collier 
(1997) i USA i en ofta citerad undersökning. Enligt Thomas och Collier 
är det viktigt för skolframgång att eleven hunnit utveckla tänkande och 
begreppsbildning på sitt modersmål. Det kan äldre elever ha hunnit 
göra före ankomsten till Sverige vilket kan underlätta lärandet av 
svenska språket. Liberg (2001) fann att olika faktorer, bl.a. elevens för-
kunskaper i ämnet, har betydelse för hur läsförståelsen utvecklas. Å 
andra sidan visar Skolverkets uppföljningsstudier att ju högre invand-
ringsålder elever har desto färre genomför gymnasiestudier. Detta för-
hållande antas bero på problem med svenska språket p.g.a. att vistelse-
tiden i Sverige varit kort. Samtidigt som elever håller på att lära sig ett 
nytt språk skall de använda språket som inlärningsverktyg och för att 
visa upp sina kunskaper i övriga ämnen. Det är en svår uppgift som för 
många elever innebär att de kommer hopplöst på efterkälken (Wellros, 
1992; Viberg, 1996; Nordenstam & Wallin, 2002). Det tar tid att tilläg-
na sig tvåspråkighet och denna förvärvas successivt (McLaughlin, 
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1978; Mägist, 1981). Enligt Cummins (1996) tillägnas tvåspråkighet 
eller andraspråket som kommunikationsspråk under 1till 2 år medan det 
kan ta upp till 8 år att utveckla språket så att det fungerar som abstrakt 
skolspråk på samma nivå som hos inhemska barn. Språk kan inte heller 
reduceras till det talade eller skrivna ordet (Sjögren, 1996). Språk och 
språkkunskaper är ett komplext fenomen som utvecklas i kulturella 
miljöer i interaktion med andra (Mead, 1934), vilket Bernstein (1974) 
visat även influeras av samhällsklass. Via språket socialiseras barnen in 
i speciella sätt att kategorisera och därmed också i att tänka. Språket 
påverkar deras verklighetsuppfattning eftersom språket utvecklas i en 
kulturell miljö. Är det geografiska avståndet till Sverige stort kan också 
avståndet kulturellt och språkligt vara stort vilket ytterligare försvårar 
för eleven. Även andra förhållanden än vistelsetid har betydelse för 
språkutvecklingen hos elever med annat modersmål. Andraspråket ut-
vecklas inte endast genom att det används i klassrummet utan hur språ-
ket utvecklas är även beroende på i vilken utsträckning eleven använder 
språket under fritiden d.v.s. på andra arenor än i skolan (Cummins, 
1996; Viberg, 1996). Det möjliggörs exempelvis genom kamratkontak-
ter som kan etableras i skolan eller i bostadsområdet. Etniskt segregerat 
boende i svenskglesa bostadsområden kan försvåra och motverka att 
relationer med kamrater med svensk bakgrund utvecklas. Det påverkar 
också, genom skolupptagningsprincipen om närområden, vilka elever 
som träffas i skolan (Bunar, 2001). 

Ett annat förhållande utgörs av vilken nivå eleven skall uppnå i 
det svenska språket. Målet för språkinlärningen har konstruerats så att 
eleverna med svenska som andraspråk skall behärska svenska språket 
på samma nivå som elever med svensk bakgrund (Viberg, 1996; 
Evaldsson, 2000). Detta sätt att kunna behandla svenska språket på kan 
då konstrueras som ett mått på svenskhet och har enligt Viberg (a.a.) en 
identitetsaspekt. Det kan ha betydelse för hur elever för övrigt uppfattas 
om de kan uttrycka sig språkligt korrekt på svenska. I en studie har 
Bredänge (2001) funnit att uttryckssättet på svenska har betydelse för 
hur elevens ämneskunskaper uppfattas av lärare. Elever som kunde 
uttrycka sig väl på svenska uppfattades som kunniga i ämnet. Även 
Nordenstam och Wallin (2002) har i sin studie av ungdomar med 
svenska som andraspråk på en gymnasieskola i Göteborg funnit en 
koppling mellan standarduttal och bra betyg. De elever som deltog i 



  34 

studien och som talade ”västsvenskt standardspråk” hade högre betyg 
än de som talade göteborgska eller s.k. Hjällbospråk.  

Av Skolverkets rapporter (1999a; 2000) framgår att elever med 
utländsk bakgrund, som kommit till Sverige före skolåldern, får lägre 
betyg jämfört med elever med svensk bakgrund i alla ämnen, även i 
ämnen som inte kräver svenskkunskaper som exempelvis idrott och 
hälsa samt bild. En alternativ tolkning till att språksvårigheter leder till 
att elever med utländsk bakgrund får lägre betyg kan formuleras som 
att elever med utländsk bakgrund diskrimineras vid betygssättning och 
därför har lägre betyg (Parszyk, 2002). Lahdenperä (1997) pekar på 
skolpersonalens negativa attityd till elevernas utländska bakgrund som 
en viktig faktor. Hon fann att en stor majoritet av de lärare som ingick i 
hennes studie uppfattar att det är elevernas etniska bakgrund d.v.s. bak-
grund och hemförhållanden, som orsakar deras skolproblem.  

2.4.2 Andra faktorer av betydelse för skolkarriärer 
Välkänd internationell forskning (t.ex. Bernstein, 1974, 1975, 1983, 
1996; Bourdieu & Passeron, 1977; Willis, 1977; McRobbies, 1978, 
1991) såväl som svensk forskning (t.ex. Jönsson, Trondman, Arnman & 
Palme, 1993) har visat hur skolans organisering och verksamhet sorte-
rar och reproducerar samhälleliga ojämlika hierarkier. Bourdieu och 
Passeron (1977) har visat att utbildningssystemets organisering i Frank-
rike kan uppfattas som att det avsiktligt reproducerar socioekonomiska 
makthierarkier. Paul Willis (1977) har i sin forskning om brittiska arbe-
tarklasspojkar visat att och hur klassrelationer återskapas i skolan. Ge-
nom att skolans innehåll inte uppfattas som meningsfullt och utbildning 
inte blir en del av elevers livsprojekt sorterar eleverna ut sig själva och 
medverkar aktivt i att återskapa sina klasspositioner samtidigt som sko-
lan sorterar ut dem. Beverley Skeggs (1997) har kombinerat kön och 
klass i en brittisk studie av unga arbetarkvinnor på en vårdutbildning 
som hon följt under ett antal år. När kvinnorna gav omsorg till andra 
önskade kvinnorna att de skulle bli värdesatta och uppnå respektabili-
tet. Under utbildningen lärde kvinnorna sig hur omsorg skulle ges, vil-
ket enligt Skeggs nedvärderade deras egna omsorgserfarenheter. Re-
producerande omsorgsgivande blev ett nära nog ouppnåligt ideal som 
de strävade efter och var ängsliga att inte kunna uppfylla på rätt sätt så 
att de av omgivningen uppfattades som respektabla vilket kunde ske 
om de disciplinerade sig så att egna behov kom i andra hand.  
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Enligt Hägerström (2001, 2002, 2003) innebär inte utbildning lika 
chanser till framgångsrika skolkarriärer utan utbildning medverkar till 
att samhälleliga hierarkier reproduceras. I skolan både skapas och åter-
skapas dessa genom segregation, social snedrekrytering och sortering. 
Svensk skolforskning har i mindre utsträckning än anglosaxisk kombi-
nerat kön och klass med elevers skolkarriärer, än mindre har den kom-
binerat kön, klass och etnisk bakgrund (Weiner & Berge, 2001; Tall-
berg Broman, 2002a). Förutom de redan omnämnda studierna av Berg-
gren (2001) och Jakobsson (2000) har Ambjörnsson (2004) studerat hur 
feminint genus som normaliteter skapas av gymnasieflickor på två ut-
bildningsprogram, Samhällsvetenskapligt studieförberedande program 
och Barn- och Fritidsprogrammet. På båda programmen iscensatte 
flickorna, genom jämförelser och gränsdragningar, olika sorters klass-
bundna feminina genus. Författaren menar att i denna skapelse är det 
snarare sambanden emellan genus, sexualitet, klass och etnicitet som 
verkar än dessa strukturerande principer var för sig.  

I en annan svensk studie av Similä (1994) har andragenerationens 
invandrare och skolframgång undersökts. Författaren studerade rekryte-
ringen till högre utbildning bland andragenerationens invandrare och 
fann att den viktigaste faktorn för skolframgång för elever med ut-
ländsk bakgrund var social klass. Det fanns i övrigt inga större skillna-
der mellan elever med svensk bakgrund och andragenerationens in-
vandrare. Det är ett förhållande som även visats av Skolverket (2004) i 
en kvantitativ betygsstudie som speciellt fokuserade elever med ut-
ländsk bakgrund. Elmeroth (1997) har i en kvantitativ studie studerat 
förstagenerationens invandrarelever. En ytterligare faktor som Elme-
roth fann har stor betydelse för skolframgång för elever med utländsk 
bakgrund är moderns utbildningsnivå. Det kan hänga samman med att 
det ofta är modern som hjälper barnen med skolarbetet. Betydelsen av 
utländsk bakgrund för framgångsrika skolkarriärer ingår i ett större 
komplex av faktorer. För att förstå den interaktiva skolprocess som 
medverkar till om elevens skolgång blir framgångsrik eller ej är det 
enligt Nieto (2004) viktigt att beakta den kontext i vilken utbildningen 
äger rum. Axelsson (1999) har i sin genomgång av internationella stu-
dier funnit att såväl faktorer som sammanhänger med elevens bak-
grundsförhållanden som faktorer i det nya landet har betydelse. Famil-
jens socioekonomiska förhållande, elevens kön, anledningen till migra-
tion, värdet av utbildning, det nya landets mottagande, gruppens status i 
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det nya landet, resurser i skolan och kulturavstånd mellan hemmet och 
skolan har betydelse. I en dansk studie har Moldenhawer (2001) stude-
rat dansk-turkiska och dansk-pakistanska elevers sociala praktiker i 
folkskolans åttonde och nionde klasser. Eleverna saknar ett inflytelse-
rikt nätverk och är beroende av det formella utbildningsväsendet. Ele-
verna i båda jämförelsegrupperna uppgav att de uppfattade utbildning 
som viktig. Enligt Moldenhawer (a.a.) har de dansk-pakistanska elever-
na större självförtroende och deltar med större framgång i undervis-
ningen än de dansk-turkiska. Skillnaderna i framgång förefaller enligt 
författaren inte enbart handla om språkliga barriärer. De dansk-
pakistanska eleverna identifierar sig med föräldrarnas framgångs-
strävanden och de har tillit till att skolan och lärarna vill deras bästa. De 
dansk-pakistanska elevernas föräldrar har även längre skolgång än de 
dansk-turkiska. Ogbu (1978; 1991) söker förklara skillnader i olika 
minoritetsgruppers skolframgång utifrån en kulturekologisk teori. En-
ligt denna hänger skolframgång samman med graden av frivillighet att 
migrera. Hans indelning i frivillig och ofrivillig migration sker utifrån 
anledningen till migrationen. Enligt honom har de grupper som frivil-
ligt migrerat högre grad av motivation till skolutbildning. De har en 
positiv inställning till det nya landet samtidigt som de bibehåller sin 
kultur. Han menar att den historiska kontext som lett till migrationen 
och i vilken den första etableringen ägt rum har betydelse för anpass-
ningen. Den första etableringstiden i det nya landet innebär en dekvali-
ficeringsperiod men de grupper som migrerat frivilligt ser dessa pro-
blem som temporära, som måste hanteras, medan andra grupper inte 
uppfattar problemen som övergående utan som bestående. Medan de 
grupper som migrerat frivilligt upplever denna tid som bättre än de lev-
nadsförhållanden som de lämnat, uppfattar de som migrerat ofrivilligt 
levnadsförhållandena och underordningen som stabila och har svårighe-
ter att hantera denna upplevelsen. Det får betydelse för hur barnen och 
familjen uppfattar värdet av skolgång och påverkar deras motivation för 
studier. Kritiken mot Ogbus synsätt har riktat in sig mot hans indelning 
i två huvudkategorier, de som migrerat frivilligt och de som migrerat 
ofrivilligt. Indelningen är alltför statisk och frivillighet är en komplex 
och svårhanterlig indelningsgrund. Den beaktar inte heller variationen 
inom de båda grupperna som exembelvis kön och generation (Brisk, 
1998). Eldering (1989) har studerat skolframgång för minoritetsgrupper 
i Nederländerna. I sin studie av minoritetsgrupperna surinameser, tur-
kar och marockaner fann hon, i motsats till Ogbus antaganden, att ele-
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ver från Surinam har större skolframgång än de övriga två minoritets-
grupperna trots att surinameserna kommit ofrivilligt till Nederländerna. 
Surinam har varit en nederländsk koloni och dess invånare har ett för-
flutet som nederländska slavar. Eldringe menar att skolframgång snara-
re kan hänföras till exempelvis föräldrarnas utbildning, elevens kön, 
vilket språk som talas i hemmet och kvaliten på undervisningen. Axels-
son (1999) menar att det vore olyckligt att sammankoppla vissa minori-
tetsgrupper med skolframgång och andra med brister på framgång. In-
ordningen i kategorierna frivillig respektive ofrivillig migration kan 
låsa förväntningar på och förklaringar till elevers skolframgång och 
förlägga dessa till elevers etniska bakgrunder. Axelsson (a.a.) menar att 
det snarare är en fokusering på skolan och elevers olika inlärningsstilar 
som kan vara fruktbara att närmare studera än en kulturalisering av 
skolframgång genom studier av olika minoritetsgrupper, ett resone-
mang som jag instämmer i. 

Enligt Skolverket (2000) har hela det sociala sammanhang som en 
elev lever under betydelse för skolprestationerna. För elever och famil-
jer med utländsk bakgrund är både tidigare och nuvarande livsvillkor 
intressanta eftersom de förändrats, om än i olika utsträckning och på 
olika sätt, efter migrationen. Ojämlikhet i välfärd, som tar sig uttryck i 
högre arbetslöshetstal, större trångboddhet och högre ohälsa har konsta-
terats i en rad studier där familjer med utländsk bakgrund jämförts med 
familjer med svensk bakgrund (Wadensjö, 1995; Franzén, 2000; SOU, 
2000:3). Den etniska och klassmässiga boendesegregationen tydliggörs 
genom skillnader i elevgruppers socioekonomiska bakgrundsförhållan-
den. Etnisk boendesegregation i samhället förstärks av den socioeko-
nomiska ojämlikheten speciellt för nyanlända flyktingar som ofta bo-
sätter sig i eller hänvisas till svenskglesa bostadsområden. Eftersom de 
kommunala grundskolornas upptagning sker utifrån närhetsprincipen 
får det betydelse för vilka elever som kommer att gå i samma skola. 
Den så kallade närhetsprincipen befäster klassmässigt och etniskt 
segregerade skolor (Bunar, 2001). Från att tidigare internationellt sett 
har varit små har under 1990-talet skillnaderna i betyg mellan olika 
skolor ökat. Ett förhållande som sammanhänger med ökad boendeseg-
regation (Drylers, 2001).  

Dikotomin elever med svensk bakgrund – elever med utländsk 
bakgrund kan skymma sikten för att hela elevpopulationen är hetero-
gen. Det existerar varken en enhetlig svensk kultur eller likartade so-
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cioekonomiska levnadsförhållanden som alla svenskar omfattar eller 
som omfattas av övriga elever. Indelningen kan leda till en kulturalise-
ring av skolsvårigheter. Flera forskare (t.ex. Tesfahuney, 1999; Bhabha, 
1999; Bunar, 2001) har pekat på att diskurser om mångkulturalitet kan 
leda till en kulturalisering som de menar tystar ner skillnader i makt. 
Det riskerar även att flytta blicken från skolans arbete till elevernas 
kulturella bakgrundsförhållanden.  

Även om strukturella och individuella faktorer begränsar skolkar-
riären så gör skolan och dess verksamhet skillnad. I motsats till interna-
tionell skolforskning har inte svensk skolforskning i högre utsträckning 
studerat arbetsformernas betydelse för elever med utländsk bakgrund 
(Rubinstein Reich, 2002). En svensk studie (Johansson, 1996) har visat 
att svenska inhemska minoritetsgruppers skolprestationer förbättras när 
arbetssättet ändras till att utgå från elevernas kulturella bakgrunder och 
skolans närmiljö. Även äldre internationella studier (Rutter, 1979; Mor-
timore et.al., 1988) har visat att när elever kan relatera nya kunskaper 
till den egna begreppsramen och förstå sammanhangen som kunskapen 
presenteras i, påverkas elevens självkänsla och självförtroende såväl 
som lärandet, vilket underlättar deras skolprestationer. Cummins (1996) 
betonar lärarens betydelse för elevens utveckling och betydelsen av att 
bekräfta den enskilde eleven. När läraren uppfattar och ser elevens ka-
pacitet och bekräftar denne utvecklas elevens resurser vilket han be-
nämner empowerment. Enligt Cummins kan en kollektiv tillskriven 
identitet som invandrarelev motverka utvecklingsprocessen i riktning 
mot empowerment.  

Enligt Skolverket (2000) är ett flexibelt arbetssätt i skolan viktigt 
eftersom eleverna kan ha mött ett annorlunda arbetssätt i skolan i hem-
landet. Gustavsson (2001) har inom ramen för EMILE-projektet vid 
Lärarhögskolan i Stockholm studerat referensramen för undervisning 
och lärande utifrån några vuxna sfi-elevers erfarenheter. Eleverna kom 
från Iran, Irak och Kurdistan och hade en tämligen enhetlig värdegrund 
när det gällde synen på kunskap, lärande, undervisning och lärar-
elevbeteende. Deras gemensamma förväntningar på skola och lärande 
beskriver en värdegrund bestående av icke-demokratiska relationer, 
utantillinlärning med negativ förstärkning och passivt mottagande av 
definierad kunskap. Enligt författaren kan detta hänföras till över-
gripande politiska auktoritära hierarkiska förhållanden i de länder de 
vuxit upp i och gått i skola i före ankomsten till Sverige. Enligt Gus-
tavsson behöver lärare ha ett flexibelt arbetssätt för att möta elevers 
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olika värdegrunder. Även om undervisningsformerna enlig Gustavsson 
(a.a.) skall vara flexibla skall de utvecklas i riktning mot att vara demo-
kratiska. 

Praktiskt innebär det att man för att kunna arbeta med undervisning-
en utifrån ett processtänkande i ett demokratiskt utvecklingsperspek-
tiv behöver en bred undervisningsrepertoar; från traditionell lärare 
till progressiv aktivitetspedagog (Gustavsson, 2001, s. 181). 

Skolan medverkar i varje samhälles socialisation av barn och ungdomar 
och skolan är enligt bl.a. Dewey (1995) samhällets viktigaste socialisa-
tionsagent. Sjögren (2001) menar att dikotomin elever med svensk 
bakgrund – elever med utländsk bakgrund institutionaliserar en upp-
fattning av det normala och det annorlunda utifrån ett tydligt svenskt 
perspektiv eftersom den delar in eleverna i svenska och utländska. Den 
institutionaliserar en annorlundahet. Det kan uppfattas som att dikoto-
min skapar en uppdelning av elever i vi och dom där vem vi är, enligt 
Sjögren, är institutionaliserat i skolan. Leon (2001) skriver att kategorin 
elever med utländsk bakgrund i svensk skola möter en normaliserande 
majoritetskultur som de måste anpassa sig till för att få tillhöra vi. I 
Sjögrens resonemang var perspektivet skolans. Men vem vi och dom 
beskrivs som beror också på vem som talar. Både lärare och elever, 
oavsett om de har svensk eller andra bakgrunder, tolkar händelser och 
handlar med hjälp av sina förförståelser vilka har skapats i de sociala 
bakgrundssammanhang de befunnit sig i. Det kan leda till ömsesidiga 
svårigheter och missförstånd och medverka i gränsdragningar mellan vi 
och dom. Omskapanden och förändringar sker utifrån individuella tolk-
ningar i de kontexter elever och lärare ingår i. Förändringsprocesser är 
enligt Blumer (1969) långsamma och därför är förförståelser mer eller 
mindre normativa. De består av förgivettagna uppfattningar om vad 
som sker och bör ske i skolan vilket uttrycks av Tallberg Broman 
(2002a) som skolans kulturella grammatik, ett begrepp jag återkommer 
till i kapitel 4 om studiens teoretiska perspektiv. 

2.5 Sammanfattande kommentar  
Min studie förefaller ligga nära den första huvudfåran av studier med 
etnicitetsperspektiv d.v.s. den som studerar migranters möte med det 
svenska samhället. En viktig positionering i denna studie är att fokus 
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inte utgörs av hur de intervjuade kvinnorna konstruerar sina identiteter 
vilket det är i flera av de ovan refererade forskningsstudierna. Fokus i 
denna studie är på hur det svenska samhället och skolan har skapat 
möjligheter och svårigheter för de intervjuade kvinnorna att genomföra 
framgångsrika skolkarriärer och på hur kvinnorna har handlat utifrån 
sina tolkningar av möten med svensk skola.  

Flera av de refererade studierna om skolframgång har varit kvan-
titativa studier. Denna studie är kvalitativ och belyser mötet med 
svensk skola ur första generationen invandrarflickors perspektiv. Det är 
inte heller de som misslyckats i skolan som studeras utan det som lyfts 
fram och studeras är kvinnors retrospektiva beskrivningar av sina fram-
gångsrika skolkarriärer. Elever med utländsk bakgrund är en heterogen 
grupp elever och när den behandlas och beskrivs som grupp döljs diffe-
rentieringen av betygsresultat och den stora variationen vad gäller skol-
karriärer. Vistelsetiden i Sverige reduceras i min studie till ankomst i 
tidiga tonåren eller under tonåren. Ungdomar som kommer till Sverige i 
den åldern har enligt Skolverkets kvantitativa studier och betygsstati-
stik generellt sett stora svårigheter att genomföra framgångsrika skol-
karriärer. De kvinnor som medverkar i denna studie har trots deras sena 
ankomsten lyckats med det. Även om studien kan sägas ha ett etnici-
tetsperspektiv så ansluter jag mig till synsättet att skolförhållanden bör 
belysas även ur klass- och genusperspektiv. Kvinnornas meningsska-
pande studeras även ur dessa strukturella perspektiv.  

Enligt Nordenstam och Wallin (2002) är studier med fokus på 
flickor ganska sällsynta i forskning om ungdomar och i själva ung-
domsbegreppet kommer flickor i skymundan, ett förhållande som även 
påtalats av McRobbie (1987). McRobbie kritiserar Birminghamskolan 
och dess Cultural Studies för att osynliggöra flickor. Studier av subkul-
turer exempelvis ungdomsgäng och ungdomskulturer utanför skolmil-
jön har framför allt handlat om pojkar. En anledning till att ungdoms-
studier utanför skolan främst har fokuserat pojkar kan vara att gatumil-
jöer uppfattas som manligt kontrollerade områden. Även studier av s.k. 
problematiska ungdomar rör vanligtvis pojkar. Ungdomskriminalitet är 
ett missvisande begrepp om det är pojkkriminalitet som studeras. Ung-
domskriminaliteten utförs i mycket stor utsträckning av pojkar. Detta 
förhållande gäller framför allt studier av ungdomar utanför skolan. I 
senare skolstudier fokuseras, som framgått av genomgången, allt oftare 
flickor av kvinnliga forskare och så sker även i denna skolstudie. Men 
studien har som påtalats inte enbart ett fokus på kvinnorna utan fokus 
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utgörs framför allt av den svenska skolan och hur den, ur de intervjuade 
kvinnornas perspektiv, har bidragit till att de framgångsrikt har kunnat 
genomföra sina skolkarriärer. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att ur de intervjuade 
kvinnornas retrospektiva perspektiv, beskriva och analysera kvinnornas 
skolkarriärer och deras möte med svensk skola. Fokus i studien utgörs 
av hur skolan har mött kvinnorna utifrån deras perspektiv. Avsikten är 
att identifiera och belysa förhållanden på olika nivåer som mobiliserat 
eller begränsat utvecklingen av skolkarriären för denna grupp elever 
och härigenom bidra med kunskaper om hur skolkarriärer kan under-
stödjas för elever – framför allt flickor – med utländsk bakgrund. De 
kvinnor som ingår i studien har kommit till Sverige i tonåren och an-
vänt ett annat modersmål än svenska i hemmet. De har gått i svensk 
gymnasieskola, genomfört sina studier med goda resultat och har sökt 
och antagits till högskolestudier med inriktning mot vårdyrken och so-
cionomyrken. Skolkarriären avgränsas tidsmässigt till att omfatta tiden 
från att kvinnorna går i skolan i andra länder och fram till att de anta-
gits till studieplatser på en högskola i Sverige. 

Avsikten är också att problematisera och diskutera kategorin för-
sta generationens invandrarelever och därigenom bidra till en nyanse-
ring av en bild av elever med utländsk bakgrund som problemelever i 
den svenska skolan.  

3.1 Frågeställningar 
Syftet har brutits ner i ett antal frågeställningar: 

 
• Hur beskriver kvinnorna sin väg genom skolan, från ursprungslan-

dets skola, via migrationen, in i och genom den svenska gymnasie-
skolan, betraktat som en skolkarriär? 

• Vilka processer, händelser eller faktorer på individ-, institution- och 
strukturell nivå har enligt kvinnornas beskrivningar bidragit till att 
de kunnat genomföra sina skolkarriärer d.v.s. fullfölja sina gymna-
siestudier och påbörja högskolestudier? 
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• Vilka svårigheter har de mött på motsvarande nivåer som hindrat 
skolkarriären? 

• Är det möjligt att identifiera vändpunkter under karriären som varit 
betydelsefulla och mobiliserat såväl som begränsat skolkarriären? 

• Vilka gemensamma mönster finns i kvinnornas beskrivningar av 
sina upplevelser och skolkarriärer och vilka skillnader framträder? 

3.2 Skolkarriärer 
Den typ av skolkarriärer som genomförts av kvinnorna i studien har jag 
valt att benämna framgångsrika skolkarriärer. I studien har det en be-
stämd samhällelig innebörd. Det åsyftar ett formellt genomförandet av 
ungdomsskolan som varit tillräckligt meriterande för att bereda kvin-
norna plats på programstudier vid en högskola. Det är ur ett samhälle-
ligt formellt perspektiv som termen framgångsrik skall förstås. Kun-
skapsobjektet i studien utgörs av kvinnornas skolkarriärer men även om 
jag valt benämning framgångsrika så framträdde i empirin beskrivning-
ar om upplevelser under de individuella skolkarriärerna som varit långt 
från positiva.  
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4 Teorier och begrepp 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska position. För att ta del av 
kvinnornas beskrivningar av sina möten med skolan och för att förstå 
hur de själva uppfattat uvecklingen av sina skolkarriärer har jag arbetat 
utifrån ett symboliskt interaktionistiskt teoretiskt perspektiv eftersom 
det utgår från aktörernas egna upplevelser och tolkningar. Detta per-
spektiv är kompletterat med begrepp som fokuserar skolan.  

Teori kan enligt Alvesson och Deetz (2000) uppfattas på två di-
vergerande sätt. Utifrån det ena abstraheras teori ur världen och an-
vänds för att förstå världen på rätt sätt i sökande efter sann kunskap. I 
det andra är teorin istället en del av världen och styr vår uppmärksam-
het, vår perception. I denna senare förståelse blir teori snarare ett per-
spektiv som i forskningen styr hela forsknings- och kunskapsprocessen. 
Den symboliska interaktionismen använder jag i studien på detta senare 
sätt. Medan en teori gör anspråk på att kunna förklara och förutsäga, 
innehåller ett perspektiv ett antal grundläggande föreställningar som 
styr vår uppfattning om världen. I likhet med Alvesson och Deetz (a.a.) 
uppfattar jag maktrelationer som grundläggande betydelserelationer 
vilka påverkar perceptionen, medvetandet och konkreta livsvillkor. 
Materiella förhållanden utgör konkreta maktförhållanden som begrän-
sar individers handlingsutrymme (Berg, 1988). Min uppfattning är att 
de tidiga interaktionisterna inte alls bortsåg från materiella och samhäl-
leliga strukturer, vilket en del kritiker (t.ex. Alvesson & Deetz, a.a.) har 
hävdat. Den praxis som det teoretiska perspektivet utvecklats i växel-
verkan med tyder tvärtom på motsatsen. Både James, Cooley, Mead, 
Dewey och Blumer ägnade sig dessutom åt empiriskt markoinriktad 
forskning under 1920-talet (Berg, 1988). Enligt symbolisk interaktio-
nism är individen fri att handla utifrån sina tolkningar och dessa ut-
vecklas i interaktion med de kollektiva gemenskaper individen lever i 
och de materiella villkor hon lever under. Dessa gemenskaper och vill-
kor utgör de sociala kontexter hennes medvetande blir en aspekt av. De 
erfarenheter hon gjort och gör är alltså kontextbundna och påverkar 
hennes tolkningar och hennes handlingar. I studien kopplas detta till 
kön, klass, etnicitet och institutionen skola.  
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Studiens teoretiska position kan sammanfattningsvis beskrivas 
och avgränsas på följande sätt:  
 

• Kvinnornas beskrivningar studeras som individuella tolkningar och 
beskrivs och analyseras utifrån symbolisk interaktionism med hjälp 
av begreppen interaktion, kommunikation, relation, empatisera, 
självbild, kongruens/inkongruens. 

• Kvinnornas skolår och skolkarriärer har påverkats av att de migrerat 
under skolåren. Deras beskrivningar av skolår och skolkarriär är re-
laterade till migration och studeras utifrån etnicitet, kön och klass. 
Dessa strukturella begrepp innehåller maktrelationer som snarare 
utgör dimensioner av varandra än avgränsade begrepp.  

• Kunskapsobjektet i studien utgörs av kvinnornas skolkarriärer. För 
att studera dessa krävs även begrepp som fokuserar skolan. Dessa 
kopplas till det symbolisk interaktionistiska perspektivet och till 
Bernsteins Kodteori (Bernstein, 1974, 1975, 1983, 1996). Begrepp 
som används är karriär, vändpunkt, integration, inklusion, motiva-
tion, inramning samt synlig och osynlig pedagogik.  

 
Den fortsatta genomgången av teorier och begrepp är varken heltäck-
ande eller uttömmande eftersom syftet med framställningen framför allt 
är att tydliggöra studiens teoretiska referensram. I den fortsatta texten 
kommer jag att närmare precisera hur jag använder och uppfattar refe-
rensramen.  
 

4.1 Symbolisk interaktionism 
Den symboliska interaktionismen utvecklades i samarbetet mellan 
praktiker på Hull-House settlement och akademiker från framför allt 
Chicagouniversitetet, som Mead och Dewey som bedrev praktisk social 
verksamhet och utbildningsverksamhet (Hilte, 1996; Trost & Lewin, 
1996). Hull-House arbetade utifrån ett emanicipatioriskt ställningsta-
gande och understödde och utvecklade verksamheter i syfte att stödja 
förbättringar för bostadsområdets invånare. De tongivande personerna 
var influerade av filosofisk pragmatism (Hilte, a.a; Hill, 1996). Även 
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om George Herbert Mead vanligtvis brukar anses som skaparen av det 
symboliskt interktionistiska synsättet växte detta fram i diskussioner 
och samarbete i konkreta verksamheter. Hull-House, som ägdes av Jane 
Addams (Addams, 1994; Deegan, 1986), var en viktig samlingspunkt 
och arbetsgemenskap för reformintresserade praktiker och akademiker, 
t.ex. Dewey och Mead. De tidiga interaktionisterna hävdade i polemik 
med behavioristernas Stimulus-Respons-teori att allt beteende är me-
ningsförsett och menade att människan tolkar sina upplevelser och 
handlar utifrån sina tolkningar. Det är ett ställningstagande om mänsk-
ligt handlande som grundar sig i antagandet att människan är en i grun-
den social varelse. Hon utvecklas till en mänsklig varelse i interaktion 
med andra (Cooley, 1902). Blumer (1969) sammanställde ett antal 
grundantaganden för att tydliggöra en gemensam kärna i detta synsätt 
och benämnde det symbolisk interaktionism i en artikel 1937 i Man and 
Society. Jag sammanfattar dessa nedan: 
• Människan är en social, reflekterande, aktiv varelse som utvecklas 

och förändras i interaktion med andra.  

• Människans sociala interaktion förutsätter att hon kan ta andras rol-
ler. 

• Människan är en reflekterande varelse eftersom hon har ett själv och 
har möjlighet att se sig själv som objekt och att ta andras roller ef-
tersom hon kan placera sig i en annan människas position. 

• Människan använder sig av språket för att reflektera och skapa me-
ning i sin tillvaro. 

• Människan reagerar inte direkt på stimuli utan tolkar dem och ger 
dem sin egen mening och handlar utifrån den mening hon ger dem 
och har en avsikt med sitt handlande. 

• Människans handlingar är inte statiska utan stadda i förändring. 

• Människan handlar på basis av sina tolkningar och har handlings-
möjligheter men begränsas av omgivningen eftersom människan 
föds in i och lever i ett kollektiv. 

• Människans kollektiva gemenskaper återskapas när de medverkande 
kan ta sina roller men förändring sker eftersom vi lever och tolkar i 
nuet. 

Jag kommer i den fortsatta texten att återkomma till ovanstående 
grundläggande föreställningar men framför allt koncentrera framställ-
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ningen på förtydligande av begreppen interaktion, kommunikation, 
relation, empatisera, självbild samt kongruens och inkongruens som jag 
uppfattar som viktiga begrepp i studien. För en mer heltäckande fram-
ställning och diskussion av och om symbolisk interaktionism hänvisar 
jag till Mead (1934, 1956) och de sammanställningar som formulerades 
av hans studenter Morris och Strauss; till Blumer (1969), Asplunds 
(1970) artiklar om Mead och Cooley, till modern uttolkning av de tidi-
ga interaktionisterna av Trost och Levin (1996), samt om Jane Addams 
till Mary Jo Deegan (1986) och till Jane Addams (1994).  

4.1.1 Interaktion och kommunikation 
Ett viktigt antagande i symbolisk interaktionism utgörs av uppfattning-
en att människor tolkar upplevelser med hjälp av tidigare erfarenheter 
och inte fristående från sitt sammanhang. Tolkningar görs i interaktion 
med sociala objekt men själva tolkningen av interaktionen sker inom 
den enskilda människan (Dewey, 1896; Mead, 1934). Det är framför 
allt detta antagande som skiljer symbolisk interaktionism från andra 
socialpsykologiska teoribildningar. Om jag vill förstå en människas 
beteende måste jag få tillgång till hennes tolkningar. Förväntningar 
eller förförståelser är avgörande komponenter i de intervjuade kvinnor-
nas tolkningar av de situationer de beskriver i intervjuerna. Interaktion 
innebär meningsskapande upplevelser som blir avgörande för hur män-
niskor kommer att uppfatta sig själva, uppfatta omvärlden, förhålla sig 
till den och bete sig. I intervjuerna sker meningsskapandet utifrån de 
intervjuade kvinnornas tidigare och nuvarande erfarenheter. Dessa är å 
ena sidan unika för var och en av dem utifrån deras individuella livshi-
storia eftersom beskrivningarna görs utifrån den enskilda kvinnans 
tolkning av situationer. Tolkningar är å andra sidan också beroende av 
hur sociala förhållanden har vuxit och växer fram, vilket har påverkat 
och påverkar perception och meningsskapande. I studien arbetar jag 
utifrån uppfattningen att kön, klass och etnicitet samverkar i perception 
och meningsskapande.  

Termen beteende används i vid mening i interaktionistiskt språk-
bruk och innefattar individers språk, tankar, känslor och agerande 
(Trost & Levin, 1996). Den symboliska interaktionismen har ett kogni-
tivt synsätt på människan som en reflekterande varelse. Den kulturella 
perceptionen förändras så småningom när situationerna förändras. Våra 
tolkningar av omvärlden och oss själva förändras eftersom omvärlden 
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förändras. Förändringar sker emellertid i olika riktningar och med olika 
hastighet. Det redskap som människan använder som hjälpmedel för 
självreflektion och självmedvetande är språket. Språk är meningsbä-
rande kulturella symboler eller med Meads uttryck gester. För att de 
skall kunna bli så kallade signifikanta symboler krävs att de, åtminstone 
i viss utsträckning, är gemensamma för två individer annars kan vi inte 
förutsäga och handla med hjälp av dem. När gesterna har blivit signifi-
kanta symboler har de blivit ett språk (Mead, 1934). Interaktion betrak-
tas som ett förstadium till kommunikation. Även om det inte försiggår 
någon kommunikation så försiggår åtminstone försök till eller början 
till interaktion mellan människor som inte talar samma språk genom att 
de observerar varandra. De tolkar och skapar mening utifrån vad de 
varseblir genom sina respektive kulturella förförståelser och förvänt-
ningar. Kan de inte empatisera alls uppstår ingen interaktion. Även 
kroppsspråk tolkas utifrån kulturella förväntningar (Sonnby-Borgström, 
2005). 

Den symboliska interaktionismen betonar att människan är en so-
cial varelse. Enligt Cooley (1902) kan vi inte tänka oberoende av andra 
och vi finns som människa överhuvudtaget inte till oberoende av andra. 
Vi har från början socialiserats in i samhället genom interaktion med 
andra människor. Interaktion är grundläggande för människors utveck-
ling. Jag har inledningsvis pekat på det särskilda sätt som symbolisk 
interaktionism uppfattar interaktion på. Enligt detta existerar den socia-
la interaktionen å ena sidan mellan individer men å andra sidan sker 
själva interaktionen inom individen. Det är inom den enskilde individen 
som den slutliga tolkningen av en händelse sker. När vi tänker eller 
talar med oss själva interagerar vi med oss själva. Det benämns som 
Meads triadiska interaktionssystem (Mead, 1956). Det innebär att de 
intervjuade kvinnornas uppfattning om den uppfattning som de antar att 
exempelvis en lärare har om dem blir den uppfattning som de menar är 
verklig. Kvinnornas subjektiva uppfattningar kan framstå som objekti-
va för dem själva. Detta förhållande tydliggörs i det så kallade Thomas-
teoremet (Thomas & Thomas, 1928):  

If men define situations as real, they are real in their consequences 
(Thomas & Thomas, 1928, s. 572). 

En händelse får en subjektiv mening men denna mening uppfattas som 
verklig och objektiv av individen. Det subjektiva blir alltså verkligt och 
får konsekvenser eftersom individen beter sig utifrån hur hon tolkar 
situationen.  
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En förutsättning för att de intervjuade kvinnorna och deras 
klasskamrater skulle kunna interagera var att de kunde empatisera med 
varandra. För att kunna empatisera krävs att vi kan ta varandras roller 
d.v.s. det som Mead (1934) benämnde role-taking. För att kunna göra 
det krävs att vi i viss utsträckning kan förutsäga varandras beteenden 
annars förstår vi inte varandra och får svårt att utveckla relationer. In-
nebörden av termen empatisera definierades och benämndes från början 
av Cooley (1902) som sympatisk introspektion. Enligt Trost och Lewin 
(1996) används istället numera termerna empati och empatisera.  

På samma sätt som Cooley resonerar brukar man inom mera modern 
symbolisk interaktionism med empati mena just att man verkligen tar 
den andres perspektiv, tar den andres definition av situationen, sätter 
sig in i den andres föreställningsvärld. Har man gjort det har man 
empatiserat i mycket hög grad (Trost & Lewin, 1996, s. 62). 

Min uppfattning om vad någon tänker om mig är alltså inte ett svar på 
andras beteende utan på hur jag definierade den andres beteende utifrån 
åtminstone ett minimum av förutsägbarhet (Trost & Levin, 1996). En 
konsekvens av detta synsätt blir att jag i studien uppfattar interaktionen 
mellan två människor som två olika möten eller relationer. Båda skapar 
sin subjektiva mening. Hur kvinnorna i studien definierar situationer 
blir avgörande för vilka meningar de lägger in i dem. En situation inne-
fattar det sammanhang som de befinner sig i och omfattar först och 
främst människor de mött och möter samt dem de tänker på. Även om 
vi inte träffar en människa kan hon ändå utgöra ett socialt objekt om vi 
på något sätt förhåller oss till henne, exempelvis tänker på henne. De 
sociala objekt vars uppfattningar och värderingar om oss själva och om 
världen som vi upplever som viktiga och vars reaktioner och beteende 
vi därför uppmärksammar, utgör våra signifikanta andra, en term som 
enligt Trost och Lewin (1996) användes först av Sullivan i en föreläs-
ning år 1939. Vilka de signifikanta andra är kan förstås utifrån våra 
historiska erfarenheter. De är inte enbart närstående släktingar och 
kamrater utan de kan exempelvis också vara en lärare, en artist, en hi-
storisk person m.fl. Det kan också vara någon som inte tänker på oss, 
som kanske inte ens känner till vår existens. Våra tolkningar av de so-
ciala objektens responser på våra beteenden har betydelse för hur vårt 
själv ”self” utvecklas och förändras. I de fall då vi inte har direktkon-
takt med dem sker detta i våra egna tankar, i våra föreställningar om 
dem (Mead, 1956).  
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Till skillnad mot interaktion förutsätter kommunikation att vi har 
någon annan än oss själva att kommunicera med. Det beskrivs av Trost 
och Lewin (1996) som ett senare stadium av interaktion. Jag uppfattar 
kommunikation som vårt utsändande av budskap, vilket har föregåtts 
av interaktion. Kommunikation förstås i vidgad mening, både som ver-
bal och icke-verbal kommunikation och som andra former av kommu-
nikation exempelvis klädsel. Interaktion och kommunikation är alltså 
nära förknippade med varandra men kan inte likställas.  

4.2 Kultur 
Kultur kan definieras utifrån ett snävt eller ett vidgat perspektiv (SOU, 
1996, s. 143). Det kan inskränkas till att uppfattas som meningssystem 
som ger ordning och riktning i människors liv. Det kan också utvidgas 
till att utgöra en totalitet av allt det människor har, gör och tänker. Jag 
uppfattar kultur utifrån ett kulturrelativistiskt perspektiv vilket poängte-
rar sociala sammanhang och förändring. Ahmadi (1998) skriver: 

Om vi istället utgår från det kulturrelativistiska perspektivet kan vi 
förmedla våra värden till andra, eftersom kulturrelativism egentligen 
innebär att kultur inte är något absolut och oföränderligt. På samma 
sätt som man kan lära sig att tänka med ett annat samhälles be-
greppsapparat genom att lära sig dess språk kan man lära sig ett an-
nat samhälles kultur genom att införliva dess föreställningsvärld i sin 
egen (Ahmadi, 1998, s. 67). 

Avhängigt sociala och politiska förhållanden kan kultur utvecklas mot 
starkt avgränsande uppfattningar om vi och de andra såväl som mot 
sammansmältande. Genom att värna om sin kultur markera man grän-
sen mellan vi och dom (Carlbom, 2003). Dessa tolkningar av de andra 
påverkar interaktionen. I värnandet om den egna kulturen kan etniska 
grupper söka förankra sin tillhörighet och kultur historiskt utifrån ett 
essensialistiskt synsätt (Freyne-Lindhagen, 1997; Eriksson, Eriksson 
Baaz & Thörn, 1999) i min studie t.ex. som libanesiskt, bosniskt. Anta-
ganden om essentialism eller konstruktivism är grundläggande särskil-
jande ontologiska ställningstaganden när det gäller synen på kultur. 
Kulturer beskrivs av flera forskare exempelvis Barth (1994) och Bhab-
ha (1999) istället som hybrider som är influerade av varandra. De för-
ändras och skillnader inom grupper uppfattas som viktigare än likheter 
i kulturer, ett synsätt som enligt min mening omfattas i ett kulturrelati-
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vistiskt perspektiv. Istället för att tala om mångkulturalitet betonas 
transnationella identiteter och globala rörelser. Interaktion med andra är 
en förutsättning för utvecklandet av människans medvetande och jag 
(Mead 1934). Vi lär oss genom interaktion med den omgivning vi be-
finner oss i hur vi skall uppfatta världen och utvecklar kulturell percep-
tion, förförståelse och handlande.  

De intervjuade kvinnorna föddes och har levt en del av sina liv i 
andra länder än Sverige. De har socialiserats in i andra kulturella sam-
manhang än det svenska. Vi föds in i kulturella sammanhang och kultu-
ren är från början förtolkad för oss. Termen generaliserade andra an-
vändes av Mead (1956) för det kollektiv som individen ingår i, vilket 
kan vara en grupp eller samhället. Genom interaktion med gruppen 
socialiseras individen gradvis till att omfatta normer och förväntningar i 
gruppen när individen upplever enhetlighet och kan förutsäga hur man 
skall bete sig och känna i gruppen. Normer och beteenden är inga sta-
tiska normalitetstillstånd i grupper och samhällen utan förändringar 
sker, om än långsamt, eftersom situationerna förändras.  

4.3 Synlig och osynlig pedagogik 
Bernstein (1983) beskriver verksamheten i skolan med hjälp av begrep-
pen klassifikation och inramning. 

Klassifikation syftar på principen för förhållandena mellan kategori-
er och inramning på den öppna regleringen av kommunikation 
(Bernstein 1983, s. 46).  

Tillsammans utgör klassifikation och inramning underliggande princi-
per för skolans avgränsningar och reglering. Den pedagogiska prakti-
ken regleras av inramning (Bernstein a.a.). Begreppet inramning utgör 
kärnan i Bernsteins resonemang om synlig respektive osynlig pedago-
gik. Inramning ingår som en del av hans beskrivning av hur samhället 
tränger in i undervisningen. Hur inramningen sker är avgörande för hur 
kunskapsinhämtning skall ske men också avgörande för de kulturella 
förväntningarna på hur relationen mellan lärare och elev kan gestaltas i 
klassrummet, vad som utmärker en duktig elev respektive en duktig 
lärare. Resonemanget avser styrkan i principerna om vem som kontrol-
lerar vad. Hur tydliga d.v.s. starkt uttalade dessa normer är blir avgö-
rande för hur synlig pedagogiken är, enligt Bernsteins resonemang. 
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Inramningen anger således hur relationerna i klassrummet skall se ut 
och vad som kan förväntas i klassrumsvardagen.  

Svag inramning, som betecknas som osynlig pedagogik, förutsät-
ter riktiga tolkningar, d.v.s. riktiga klassifikationer, av hur det som sker 
i klassrummet skall uppfattas. Det förutsätter att elever gör tolkningar 
som kan inordnas inom vad som kan sägas utgöra normaliteter i klass-
rummet och skolan. Elever måste ha vissa givna kulturella förförståel-
ser för att rätt kunna tolka vad som sker i klassrummet och vad som 
förväntas av dem. Styrkan i inramningen anger således graden av synlig 
pedagogik. Svag inramning innebär osynlig pedagogik vilket lämnar ett 
större utrymme än stark d.v.s. synlig pedagogik, för individuella tolk-
ningar. Men de individuella tolkningar av den osynliga pedagogik som 
görs av individer kan inte avvika för mycket mot vad som uppfattas 
som normalitet eller normala beteenden annars riskerar individerna att 
definieras ut.  

Bernstein (1974, 1975, 1983, 1996) menar att barn framför allt i 
vissa skikt inom medelklassen har ett försprång i skolan. Det är ett an-
tagande som jag vill överföra i relation till studiens etnicitetsperspektiv. 
Barn i dessa skickt är vana vid att de själva måste observera och tolka 
vad som är lämpligt beteende. Om en elev från ett annat land, oavsett 
klassbakgrund, har en skolbakgrund där det istället förelegat en stark 
inramning har de inte varit vana vid att själva tolka – och tolka rätt – 
vad som förväntas av dem i Sverige. Bernsteins syn på skolan är att den 
som institution är en makt- och kontrollinstitution (Bernstein, a.a.). 
Dess marginaliserande av elever kan ur detta perspektiv uppfattas som 
att elever som inte interagerar på ett sätt som lärare i skolan accepterar 
definieras ut. 

 I Lpo94 och Lpfö98 tillskrivs eleven förmåga och kompetens till 
eget kunskapssökande och anses självständigt kunna veta vilken kun-
skap som är relevant och hur hon skall söka kunskapen (Lahdeperä, 
2001b). De kognitiva färdigheter som betonas i läroplanerna utgår från 
synen på elever som aktiva och problemlösande med förmåga att samla 
in och sortera information eftersom de tänker självständigt och kritiskt. 
Lärarrollen beskrivs i dessa dokument som handledande i termer av 
mentorskap. Skrivningen är ett exempel på svag inramning. Aktivitet är 
ett centralt antagande och krav på eleven i osynlig pedagogik 
(Bernstein, 1975, 1983, 1996). Det finns ingen direktöverföring mellan 
skrivning i styrdokument och klassrumspraktik. Denna kan variera men 
den varierar i riktning mot vissa ideal. Enligt Bernsteins (1975) struktu-
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ralistiska synsätt transformerar koderna samhälleliga strömningar. Den 
svaga inramning som anges som ideal kommer ur samhälleliga behov 
av människor som är självstyrande i motsats till uttalat auktoritärt styr-
da. Inramningen kan generellt sett sägas vara svag i svenska skolor.  

Fokus är dock i föreliggande arbete inte på hur makt- och kon-
trollrelationerna ser ut i allmänhet i skolan utan hur de upplevdes och 
hanterades av de intervjuade kvinnorna. 

4.3.1 Kulturella klassrumsgrammatiker och dold läroplan 
Eftersom studiens objekt utgörs av skolkarriärer är begreppen kulturella 
grammatiker och dold läroplan intressanta. De konkretiserar ovanstå-
ende resonemang ytterligare men med några reservationer. Kulturella 
klassrumsgrammatiker har definierats av Rubinstein Reich (2002) som: 

En uppsättning synliga och osynliga regler och föreställningar som 
hela tiden skapas och omskapads och inom vilka lärare och elever 
agerar vid ett givet tillfälle (2002, s. 10).  

Kulturella klassrumsgrammatiker kopplar jag till den tidigare beskriv-
ningen av svag och stark inramning av klassrummet. En svag inram-
ning av klassrummet motsvaras av vissa förväntningar på interaktionen 
mellan elev och lärare. Om definitionen ovan skall uppfattas som att 
reglerna och föreställningarna omskapas situationellt gör jag p.g.a. de 
kulturella normativa förväntningar som beskrevs i föregående avsnitt 
en distinktion i förhållande till definitionen. Normer och förväntningar 
utgör sega kulturella strukturer som inte omförhandlas i varje situation 
(Blumer, 1969). Även om vi är sociala varelser och handlar utifrån våra 
definitioner av situationer gör vi våra tolkningar med hjälp av våra erfa-
renheter. Vi reagerar alltså inte direkt på andras beteende utan på hur vi 
tolkar dem genom våra kulturella förförståelser och erfarenheter d.v.s. 
hur vi definierar situationen (Thomas & Thomas, 1928). Kulturell he-
gemoni innebär att vissa sätt att tänka, handla och värdera anses riktiga-
re i förhållande till andra (Thavenius, 1987). Utsortering av elever sker 
när de inte beter sig som normativt förväntat. Läroplanens skrivning 
motsvaras av elever som agerar självständigt, aktivt och kunskapssö-
kande. När aktivitet uppfattas övergå i utagerande utgör det ett exempel 
på en kulturell grammatik.  

I studier om klassrumsförväntningar och klassrumssocialisation 
beskriver Jackson (1968) och Broady (1987) en dold genus- och klass-
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präglad läroplan som styr lärares och elevers beteende. Den dolda läro-
planen, som kan uppfattas stå i motsats till den officiella, är kulturell 
och kan vara dold för lärare och elever, därav beteckningen. Vissa sätt 
att tänka, handla och värdera kan tas för självklara av en del lärare som 
ofta genom födsel och eller utbildning är bärare av dessa värden och 
oreflekterat upplever dem som universella, självklara. Lärare kan vara 
omedvetna om att deras förväntningar på elevers beteenden är kulturel-
la normaliteter och de kan upplevas som självklara och ”normala”. Det 
beskriver en monokulturell utbildning (Tesfahuney, 1999, 2001). Sko-
lans kulturella lärandegrammatik konkretiseras således i viss mån ge-
nom en, mer eller mindre, dold genus- och klasspräglad och kanske 
även etnicitetspräglad läroplan, som formar och kräver anpassning av 
både lärare och elever.  

4.4 Anpassning 
När elever födda utomlands kommer till Sverige möter de både i och 
utanför skolan mer eller mindre annorlunda förhållanden än de varit 
vana vid. De tolkar dessa upplevelser genom sina kulturella perceptio-
ner i ett komplext samspel av socialisation till klass, kön och etnicitet. 
Kulturella förförståelser och kulturell perception har och använder alla i 
skolan verksamma, lärare såväl som elever. Det är inte något som en-
bart gäller elever med icke-svensk bakgrund (Brantefors, 2001). Sym-
bolisk interaktionism är ett kognitivt synsätt på människan som reflek-
terande varelse (Blumer, 1969). Enligt detta synsätt kan anpassning till 
omgivningen ske när individen uppfattar att det finns relativt enhetliga 
normer, åsikter och värderingar att anpassa sig till. Med hjälp av roll-
övertagande kan hon då i tankarna föreställa sig omgivningens reaktio-
ner (Mead, 1934). Det kan beskrivas som en form av empatisering 
(Trost & Lewin, 1996). Människor kan förändra och anpassa sina bete-
enden. Både situationer och definitioner förändras, därför förändras 
också människans medvetande och jag, men det vi varit med om och 
givit vår mening finns integrerat i våra nyare meningar och värderingar 
och vi använder dem i nuet i liknande situationer (Mead, a.a).  

I en renodlad framställning kan anpassning förstås utifrån två oli-
ka paradigm; ett integrationsparadigm och ett inkluderingsparadigm. 
Integrationstanken rörde från början barn med funktionshinder. Det har 
utvecklats en förskjutning av begreppet till att via olika organisatoriska 
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lösningar, som exempelvis förflyttning av enskilda elever till en så kal-
lad normal skolklass, åstadkomma integrering (Emanuelsson, 2004). 
Integrationsparadigmet kännetecknas av en betoning på individen. Av-
vikelser definieras som individuella med betoning på vissa individers 
och minoriteters särskilda behov.  

I inklusionsparadigmet uppfattas däremot avvikelser snarare som 
relationella och som interkulturella, i motsats till monokulturella (Lad-
henperä, 2001b). Interventioner görs då istället för att förändra verk-
samheten och inte primärt för att förändra individer och därigenom 
möjliggörs diversitet d.v.s. mångfald. Diversitet (Harding, 1991) inne-
bär att alla elever skall inrymmas i verksamheten utifrån sina förutsätt-
ningar. Det är inte enbart vissa individer eller minoritetsgrupper, som 
uppfattas ha särskilda behov, utan alla elever har olika förutsättningar. 
Det är inte likheter som betonas utan olikheter. Det är ett motsatt reso-
nemang mot att se elever med utländsk bakgrund som en grupp med 
särskilda behov, vilket enligt Gruber (2001) beskrivits i skoldokument 
sedan 1970-talet. Integrationspardigmet kräver av de enskilda indivi-
derna att de ensidigt skall anpassa sig. Inklusionsparadigmet ifrågasät-
ter normalitetstänkande och exkluderande processer i skolans verksam-
het och fokuserar istället skolans och lärarnas anpassningsstrategier för 
att möjliggöra diversitet (Nieto, 2004).  

Enligt Lahdenperä (1997, 2001a) och Parszyk (1999) anser lärare 
vissa sätt att tänka och värdera vara riktigare än andra och dessa förvän-
tas eleverna vara bärare av, alternativt socialiseras in i. Beteenden och 
handlingsmönster utdefinieras som avvikelser om de inte ryms inom 
vad skolan och lärare anser som rätt och riktigt. Det menar jag utgör 
kärnan i själva utsorteringen av elever. Tesfahuney (1999, 2001) påpe-
kar att fokusering på mångkulturalitet tystar ner skillnader i makt och 
att skolan snarare präglas av kulturell hegemoni än av diversitet och 
skolan kräver en anpassning av den enskilde eleven. Skolan syftar till 
att normalisera individen till en monokulturell utbildning (Tesfahuney, 
1999, 2001; Kamali, 2000; Leon, 2001).  

Integrationsbegreppet använder jag i studien för att analysera de 
intervjuade kvinnornas beskrivningar av sina individuella anpassnings-
processer. Integrering uppfattar jag i studien som krav både på indivi-
ders anpassning och som skolans inplacering av elever. Det senare kan 
exempelvis ske med hjälp av introduktionsklasser för nytillkomna in-
vandrarungdomar.  
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4.5 Identiteter  
Enligt symboliskt interaktionistiskt synsätt har varje individ ett antal 
sociala identiteter som aktualiseras och förändras i olika kontexter. 
Även om vi har många olika identiteter har de olika stor betydelse. Vis-
sa, som exempelvis kön och ålder, är ständigt närvarande genom att vi 
ständigt bär dem med oss, medan andra identiteter är knutna till speci-
ella situationer (Stone, 1962). Det är framför allt hur kvinnorna beskri-
ver sina skolidentiteter, med koppling till kön, klass och etnicitet, som 
är intressanta i denna studie. 

Varje identitet har både en kollektiv och en individuell dimension. 
Den kollektiva dimensionen är knuten till den kulturella idealtypen och 
den individuella till individuella avvikelser från denna. Alla skolelever 
i Sverige har naturligtvis inte en likadan skolidentitet men det finns 
dominerande kulturella föreställningar om hur de bör ser ut och för hur 
stora individuella avvikelser från det ideala som är acceptabelt. Kvin-
norna i studien har en skolidentitet som har grundlagts i interaktions-
processer i deras födelseländer och som de burit med sig in i det svens-
ka skolsystemet. Om deras tolkningar av de förväntningar de möter inte 
kan införlivas med deras skolidentiteter måste de antingen förändra 
tolkningarna eller identiteterna. Människan kan förändra sina tolkning-
ar eftersom hon har möjlighet till självmedvetande och självreflektion 
och utifrån dessa reflektioner kan hon välja att förändra sina beteenden, 
d.v.s. språk, tankar, känslor och agerande. Hennes tolkningar är förän-
derliga eftersom de är knutna till definitionen av föränderliga situatio-
ner. En identitet är beroende av vad individen tillskrivs av de sociala 
objekten men också av meningsskapande, vad hon tillskriver och till-
kännager för sig själv (Trost & Lewin, 1996). Med hjälp av människans 
förmåga att reflektera och empatisera skapar och omformar vi vårt self 
d.v.s. vårt jag och våra identiteter. Identitet och förändring av identitet 
är alltså knutna till tolkningen av situationer. Även i synen på identitet 
och identitetsutveckling utgår således symbolisk interaktionism från 
interaktion, tolkning och förändring.  

4.5.1 Självbild och kongruens 
Identitet och självbild är nära knutna till varandra och skapas och för-
ändras i interaktion med omgivningen. Jag uppfattar dem snarare som 
dimensioner av varandra än som separata enheter. Identiteten skapas 
utifrån samhälleliga normativa idealbilder med individuella avvikelser 
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medan självbilden byggs upp av individen utifrån en jämförelse mellan 
idealbild och hur hon uppfattar att omgivningen uppfattar henne (Gold-
berg, 1990; 1995). Samstämmighet mellan förväntningar och tolkningar 
benämns kongruens. Inkongruens uppkommer när individen uppfattar 
responser från signifikanta andra på sitt beteende som hon inte varit van 
vid och som inte kan inordnas inom ramarna för vad hon uppfattar som 
förväntat eller acceptabelt.  

Negativa reaktioner från signifikanta andra tenderar att förändra be-
teende hos människor med i grunden positiv självbild, eftersom des-
sa reaktioner är inkongruenta. För dem som redan har en negativ 
självbild brukar negativa reaktioner inte bli något annat än en bekräf-
telse på det han redan vet om sig själv – att hon är en dålig människa 
(Goldberg, 1995, s. 265). 

Individen måste antingen förändra sitt beteende eller sin självbild för 
att återskapa kongruens (Goldberg, a.a).  

4.6 Etnicitet och relaterade begrepp 
Forskning som på något sätt anknyter till etnicitet kan sägas ha ett etni-
citetsperspektiv (Rubinstein Reich, 2002). I denna studie består etnici-
tetsperspektivet framför allt av att jag studerar framgångsrika skolkarri-
ärer som genomförts av några kvinnor som migrerat till Sverige i tidiga 
tonåren. De har erfarenheter av skolgång i olika länder. Tidigare kan de 
ha haft erfarenhet av tillhörighet till vi och senare av att ha inordnats av 
majoritetssamhället i kategorin dom, både före ankomsten till Sverige 
och när de återupptagit skolkarriären i Sverige som elever med utländsk 
bakgrund. 

Etnicitet som begrepp är problematiskt. Det har inte en distinkt defi-
nition utan är ett paraplybegrepp som syftar på förekomsten av ”et-
niska fenomen” som identiteter, kategorier, grupper, kollektiv och 
relationer. Till sitt innehåll kan etnicitet sägas vara det som utmärker 
ett folks kollektiva uppfattning om sig självt (Rubinstein Reich, 
2002, s. 139).  

Etnisk bakgrund, etnicitet och kultur är sammanlänkade men komplice-
rade och omstridda begrepp. Etnicitet kan sägas vara något som alla 
elever i skolan har oberoende av födelseland, men etnicitet ger lika lite 
som ras uttryck för några givna egenskaper. Det är en tom kategori som 
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konstrueras av skillnader och egenskaper som på olika sätt tillskrivs 
olika etniciteter. Även Hägg (1997) uppfattar etniska identiteter som 
kollektiva identiteter, men menar att de är uppdelade i privata och of-
fentliga. De är både individuellt upplevda och officiellt tillskrivna. In-
dividuellt upplevda tillhörigheter formas i skärningspunkter mellan 
omgivningens bilder och individens och gruppens motbilder. När elever 
i skolan sägs ha utländsk bakgrund, vilket bland annat görs i Skolver-
kets uppföljningsstudier, refererar det till etnicitet och grupptillhörighet 
med gemensamt språk. Etnisk grupptillhörighet kan följa nationsgrän-
ser och då är etnisk och nationell bakgrund liktydiga. Det finns emeller-
tid talrika exempel på etniska bakgrunder som existerar över eller inom 
nationsgränser, exempelvis samer eller kurder. Samer har både svensk 
nationell bakgrund och samisk etnisk bakgrund. En grupp människors 
uppfattning om sin etniska bakgrund kan sakna officiell status och ak-
tivt negligeras och motarbetas av regimen vilket exempelvis är fallet 
för kurder i Turkiet. Den individuellt upplevda kollektiva tillhörigheten 
till en etnisk grupp är inte beroende av att den är officiellt erkänd. Den 
offentliga, formella gränsen mellan vem som räknas som svensk elev 
och elev med utländsk bakgrund, d.v.s. med annan etnisk bakgrund än 
svensk, förändras allteftersom definitionerna förändras. Formella beslut 
formar tillhörigheten på ett samhälleligt tillskrivet plan.  

Alla elever i skolan har någon form av nationell tillhörigheter, et-
niska bakgrunder och etniska identiteter. Det är inget som rör enbart de 
andra, de som inte har svensk bakgrund. Sernhede (1998, 2000) påtalar 
etnicitetens nära släktskap med nationalismen som ideologi och natio-
nalstatens bildande. Den samhälleliga moderniseringen under 1700–
1800-talen skapade ett tomrum som kunde fyllas av konstruktionen av 
ett etnos, d.v.s. ett folk, som skulle utgöra en nationalstat. Nationalflag-
gor ersatte de gamla regementsfanorna som nationssymboler. Tillsam-
mans med nyskrivna nationalhymner konstruerades de som symboler 
för kollektiva tillhörigheter som skulle representera ett folk med en 
konstruerad historisk föreställd gemenskap. Det skapade en indelning i 
vi och de andra, de som inte hade samma tillhörighet d.v.s. etniska till-
hörighet.  

Etnicitet innebär ett kollektivt drag av kunskaper, värderingar, erfa-
renheter och tankemönster uttryckta t.ex. i en gemensam historia, 
gemensamt språk och religion. Det ger en upplevd vi-känsla, en hjälp 
till gränsdragning mellan ”vi-dom” (Rubinstein Reich, 2002, s. 139). 
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Etnicitet blir något som vi har som gemensam upplevelse. De andra 
avskiljs genom att de görs till något radikalt annorlunda än vi (Gerle, 
1999). Genom en betoning på skillnad görs en gränsdragning gentemot 
de andra. De kan exempelvis tillskrivas mer eller mindre goda egen-
skaper, värderingar och beteenden. Människor som migrerar till ett an-
nat land uppfattas av omvärlden formellt som flyktingar eller invandra-
re. De föds enligt Ehn och Arnstberg (1980) och Westin (1973) till nå-
got annat än de varit tidigare och förs samman av omvärlden i katego-
rin flyktingar eller invandrare, oberoende av den upplevda etniska iden-
titeten. Hur denna, d.v.s. flykting eller invandraridentiteten, uppfattas 
av dem själva är beroende av deras föreställning om hur denna kategori 
uppfattas av omvärlden. 

Till nationalstaten är kopplad tanken om medborgarskap. I skolan 
finns elever med olika medborgarskap vilket anger elevens tillhörighet 
till en nation på ett officiellt och formellt samhälleligt plan och kanske 
även på ett individuellt psykologiskt plan. Hur en elev uppfattar sin 
etnicitet förändras och konstrueras i mötet med andra. Medborgarskap 
kan vara knutet till etnicitet som en upplevelse av att vara exempelvis 
svensk. Trots svenskt medborgarskap kan emellertid elever uppfattas av 
omgivningen som att de har annan tillhörighet utifrån konstruktionen 
vad en svensk är och hur en svensk ser ut. I interaktion påverkas ele-
vens självuppfattning. Omvänt kan en elev uppfatta sig som svensk 
utan att ha svenskt medborgarskap alternativt ha svenskt medborgar-
skap men inte uppfatta sig som svensk. 

4.7 Kön och genus 
Enligt symboliskt interaktionistiskt synsätt är kön en ständigt närvarade 
socialt konstruerad identitet (Trost & Lewin, 1996). Genus i betydelsen 
socialt kön formulerades av socialantropologen Gayle Rubin år 1975 
(SOU, 1995:110) för att tydliggöra att manliga och kvinnliga egenska-
per och identiteter var socialt och kulturellt skapade och inte biologiskt 
grundade. 

Genusbegreppet har varit mycket betydelsefullt för att bryta det tidi-
gare könsbegreppets innebörd, som något utpräglat biologiskt för-
knippat. Efter flera år av användning av genusbegreppet har dessa 
sociala och historiska dimensioner överförts till begreppet kön. 
Könsbegreppet ses på liknande sätt som genus vara ett socialt relate-
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rat, historiskt och kontextuellt förknippat begrepp (Tallberg Broman, 
2002b, ss. 26-27). 

Som framgår av citatet ovan används numera könsbegreppet på samma 
sätt som genusbegreppet. Jag använder i texten genus omväxlande med 
kön. 

Genussystemet har formulerats och diskuterats av Hirdman (1990, 
2003) som ett maktsystem som isärhåller manligt och kvinnligt utifrån 
logiska hierarkier av manlig överordning och kvinnlig underordning. 
Genussystemet är ett kontextuellt normativt system som baseras på två 
logiker, en hierarkisk och en särskiljande. De hierarkiska och särskil-
jande logikerna fungerar som universella böjningsmönster men med 
bland annat historiska variationer. Föreställningar om mönster av genus 
interagerar och varierar med kulturella sammanhang, religion, klass 
m.m. Med hjälp av genussystemet konstrueras i varje samhälle oemot-
sägbarheter om egenskaper och identiteter vilket får konsekvenser för 
vad som utgör normaliteter om kvinnor och män (Hirdman, a.a.; Gem-
zöe, 2002). Genussystemet skapar uppfattningar om att det råder essen-
tiella skillnader mellan könen. Kvinnor kan tillskrivas sådana egenska-
per som att vara mer relationsorienterade, mer familjeorienterade, 
mindre autonoma, mer omhändertagande och mer inriktade på relatio-
ner än män och därför passa bättre än män till att ta hand om och utföra 
omsorg om familj och släkt.  

Följande två forskningsexempel visar hur genussystemet styr våra 
upplevelser av flickor och pojkar i skolan. Molloy (1987) fann, att när 
lärare försökt bryta mönster med pojkarnas dominans i klassrummet 
genom att ge pojkar och flickor varannan fråga, har både pojkar och 
flickor upplevt att flickorna fått mer uppmärksamhet än pojkarna och 
protesterat och menat att flickorna fick för mycket uppmärksamhet. 
Berge (1997) beskrev hur hon arbetat tillsammans med lärare på mel-
lanstadiet i uttalat syfte att utveckla köns- och gränsöverskridande ar-
betssätt i klassrummet. Hon hade i förväg hört att det i en klass fanns 
flickor som syntes och hördes. De hade utmanövrerat pojkarna och den 
manlige läraren anpassade sig efter flickornas behov. Berge skrev att 
hon tyckt synd om pojkarna. Hon genomförde vid tre tillfällen observa-
tioner i klassrummet och upplevde då en näst intill total flickdominans i 
klassrummet, vilket hon fann besvärande. När hon därefter jämförde 
sina upplevdelser med sina observationsanteckningar, fann hon emel-
lertid, att tvärt emot vad hon upplevt, så hade undervisningens innehåll 
och metoder minst lika ofta anpassats efter pojkarnas behov.  
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Forskningexemplen åskådliggör hur genussystemet skapas, ka-
mufleras, förnekas och förminskas utifrån den självförståelse som ge-
nussystemet produceras hos lärare, forskare och elever (Cederberg, 
2004). Kvinnlighet kan alltså uppfattas antingen som individuella med-
födda eller inlärda egenskaper eller som en social konstruktion utifrån 
mer eller mindre tvingande samhälleliga och personliga föreställningar 
(Magnusson, 1997). Det förstnämnda synsättet har sin utgångspunkt i 
ett essentialistiskt grundantagande att kvinnor gör kvinnliga saker för 
att de är kvinnor. Enligt Magnusson skapas ett cirkelresonemang där 
antaganden om medfödda och inlärda egenskaper förklarar skillnader 
mellan kvinnor och män, vilket skapar skillnader, eftersom de som be-
handlas olika agerar och beter sig olika. Inlärda egenskaper socialiseras 
in i individen och hon upplever dem inifrån som sina egna. Hon och 
samhället har ”blivit ett”. Kvinnor sägs t.ex. utveckla andra rationalite-
ter i arbetslivet än män. Enligt Waerness (1983) skapar omsorgsarbetet 
en speciell form av rationalitet, omsorgsrationalitet, i arbetslivet. Denna 
rationalitet har sin grund i omsorgsarbetets ursprung d.v.s. i reproduk-
tivt hemarbete. Den präglas av personliga relationer och omsorgsarbetet 
utförs därför bäst av kvinnor eftersom det utförs med känslor och kun-
skap i harmoni.  

Under framför allt 1980-talet diskuterades inom feminismen att 
feministiska teoretiker inte tillräckligt uppmärksammade kvinnors skil-
da levnadsvillkor, inte minst utifrån olika sociala klasstillhörigheter 
(Harding, 1987). Kritiken pekade på det felaktiga i att bortse från skill-
nader som exempelvis klass och etnisk tillhörighet skapar (Jackson & 
Scott, 2002; Spivak, 1999; Mohanty (1999) Istället för likhet betonades 
skillnader, diversity, mellan kvinnors olika levnadsförhållande. Kvinn-
lighet och manlighet konstrueras i relationer. Kvinnor är bärare av erfa-
renheter som är kopplade till deras familjers samhälleliga position och 
det påverkar deras möten med samhälleliga institutioner som skolan. 
Elever gör emellertid också dessa möten utifrån sin tillhörighet till det 
”Första” eller ”Andra könet” (de Beauvoir, 1949) och det får konse-
kvenser vilket av könen som skoleleven tillhör. Även om förändring är 
möjlig, så utgör logikerna historiskt sega maktstrukturer.  

I skolan har exempelvis undervisningsämnen varit och är fortfa-
rande, om än inte i lika hög utsträckning och lika tydligt, historiskt 
könsmärkta (Kyle, 1972; Öhrn, 2002). Det tydligaste exemplet utgörs 
av naturvetenskapliga ämnen som är manligt och språkämnen som är 
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kvinnligt könsmärkta. Öhrn (2002) skriver i sin forskningsgenomgång 
om genus och matematik att lärare anser pojkar vara intresserade av 
matematik medan de kunde vara tveksamma till om intresset från flick-
ornas sida var äkta. Naturvetenskapligt program beskrivs som det svå-
raste och uppfattas som manligt även om flickor numera i lika stor ut-
sträckning läser på programmet. Olika kampanjer har sökt styra flickor 
att välja naturvetenskap, medan man inte alls på samma sätt har disku-
terat och försökt åtgärda pojkars bristande språkintresse.  

De hierarkiska och särskiljande kognitiva logikerna skapar kvin-
nan och mannen och leder till självklara påståenden om vad som är 
lämpligt för kvinnor och män, vad de förväntas klara av och hur de 
skall bete sig och se ut i de olika grupper som de ingår i. Det kan ta sig 
olika uttryck och skall inte uppfattas som att det endast existerar stereo-
typa föreställningar. Varje individ har emellertid en rad möjliga och 
tillgängliga sätt att positionera sig på men beter sig hon/han utanför vad 
omgivningen uppfattar som lämpligt, utifrån ett visserligen vidgat 
spektra, så uppfattas individen som avvikare.  

Om kvinnan gör kön rätt, doing gender (Harding, 1986), är bero-
ende av vilken grupp t.ex. klass och etnisk grupp hon ingår i men också 
av vilken grupp hon samspelar med i situationen, samt vad det innebär 
att vara kvinna i den gruppen. Till detta resonemang vill jag föra 
Skeggs (1997) begrepp respektabilitet. Att göra kön rätt kan för flickor 
betyda att bete sig i enlighet med hur ordentlighet i skolan konstruerats 
för flickor inom den grupp hon socialiserats in i och identifierar sig 
med vilket Berggren (2001) fann för flickor på högstadiet med arbetar-
klassbakgrund innebar att sträva efter att få medelmåttiga betyg.  

Jag uppfattar genus och kön som en heterogen kategori. I de olika 
sociala, klassmässiga och kulturella sammanhang som individen befin-
ner sig i sätter genussystemet gränser för vad som kan vara passande 
och vad som är olämpligt. Detta kan ta sig olika uttryck.  

Att se kvinnlighet som en social konstruktion gör att intresset riktas 
mindre mot den enskilda kvinnans inre, och mer mot det samhälle 
och de sociala sammanhang som hon ingår i, inklusive det dagliga 
sociala samspelet (Magnusson, 1997, s. 74). 

Om jag gör kön rätt är beroende av vilka förväntningar de grupper har 
som jag ingår i. I tolkningen av omvärldens blick skapar kvinnan upp-
fattningar om det som bör utmärka hennes identitet som kvinna. I den 
dominerande mediadiskursen om ”invandrarflickor” beskrivs de fram-
för allt som osjälvständiga, mer eller mindre beslöjade offer för mäns 
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dominans. Precis som alla andra kvinnor, är de naturligtvis mycket mer 
än så.  

4.8 Klass och socioekonomisk bakgrund 
Tallberg Broman (2002a) och Weiner och Berge (2001) skriver att 
skolforskning i Sverige vanligtvis inte arbetar med klassbegreppet eller 
begrepp som kan hänföras dit.  

Även om elevers uppväxtförhållande tas med i analyser av skol-
karriärer så sker det vanligtvis med hjälp av andra begrepp än klass. 
Skolverket använder socioekonomisk bakgrund (SEI). SEI är den faktor 
som bland annat i Skolverkets kvantitativa nationella uppföljningsstu-
dier har visat sig ha störst förklaringsvärde för skolframgång. Detta 
förhållande gäller även för elever med utländsk bakgrund som är födda 
i Sverige (Skolverket, 2000). Föräldrarnas utbildningsbakgrund förefal-
ler emellertid ha något mindre betydelse för elever med utländsk bak-
grund än för infödda elever.  

Att skillnaden i elevers meritvärden uppdelat efter föräldrars utbild-
ning är större för infödda än för elever med utländsk bakgrund kan 
bland annat bero på en svagare arbetsmarknadsanknytning för föräld-
rar till elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2004, s. 26). 

Detta förhållande framträdde även i Skolverkets rapport 2003a. Klass-
begreppet är relaterat till det moderna samhället. Persson (2000) jämför 
det moderna och det postmoderna/senmoderna samhället utifrån tillhö-
righet till kollektiva enheter och individualisering. Under det moderna 
har en lång individualiseringsprocess pågått parallellt med och som 
motvikt till kravet på inordning i den kollektiva tillhörigheten. Det har 
framför allt rört tillhörigheten till klass men denna fungerade både fri-
görande och uppslukande. När individerna blev medvetna om sina kol-
lektiva gemensamma intressen, blev inordnandet i klassen den strategi 
som skulle leda till frigörande (Persson, a.a.).  

Tillhörigheten till klass är både objektiv och subjektiv, d.v.s. både 
materiell och som identitetsupplevelse. Den objektiva klasstillhörighe-
ten grundas i samhällsklassernas olika förhållande till produktionen, 
vilket återspeglas i individernas olika materiella levnadsförhållanden, 
möjligheter till inflytande, makt och skolkarriärer. Den subjektiva di-
mensionen rör individens upplevelse av tillhörighet till en samhälls-
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klass med gemensamma levnadsomständigheter och kan beskrivas som 
identitet. Persson (a.a.) menar att när den objektiva tillhörigheten med-
vetandegörs uppslukas individen subjektivt, eftersom det är med hjälp 
av inordningen i kollektivet som hon, om hon tillhör de lägre klasserna, 
uppfattar att positiva förändringar för klassen och därmed för individen 
kan genomföras. Frihet var under det moderna kopplad till kravet på 
inordning och tillhörighet till ett kollektiv och med hjälp av kollektivet 
kunde frihet uppnås. Under postmodernismen/senmodernismen upple-
ver däremot individen sig som fri även utan kollektiv tillhörighet. Det 
har skett ett frigörande från kravet på inordning och hon uppfattar att 
hon själv väljer om och vad hon vill identifiera sig med och att hon kan 
konstruera sitt liv oberoende av strukturer. Men trots ökade möjligheter 
till social mobilitet och upplevelse av frigörande har inte klasser för-
svunnit, menar Persson (a.a.).utan finns kvar som underliggande mate-
riella tillhörighets- och identitetsmaterial som individen på något sätt 
måste förhålla sig till, ett resonemang som jag instämmer med. En så 
kallad livsstildesign har enligt Bauman (1999) uppstått under postmo-
dernismen/senmodernismen men den kommer i konflikt med exempel-
vis klass och kön eftersom dessa strukturer existerar och påverkar indi-
viders villkor. Bauman (a.a.) skriver att de ökade möjligheterna till in-
dividuella val har skapat en brist på trygghet och menar att den indivi-
duella friheten har blivit för stor och individerna söker sig därför åter 
till kollektiva identiteter. En sådan, menar jag, kan exempelvis vara 
etnicitet.  

Det moderna samhället formulerade mer eller mindre heltäckande 
lösningar på problem som samhället skapade. Även om tidigare lös-
ningar ifrågasatts så kvarstår exempelvis ojämlika levnadsförhållanden, 
arbetslöshet och skolsvårigheter. . En kritik som riktats mot fokusering-
en på kultur och etnicitet är att sociala förhållanden kulturaliseras eller 
etnifieras (Molina, 1997; SOU, 1999:8; Bunar, 2001). Sociala förhål-
landen görs till individers eller den etniska gruppens problem, vilket 
som jag tidigare nämnt, döljer förhållanden skapade av samhälleliga 
strukturer och institutioner.  

Socioekonomisk index (SEI) har utvecklats av Statistiska central-
byrån och bygger på systemet med socialgruppsindelning vilket i sin 
tur utvecklades år 1911 som motvikt till klassbegreppet. SEI delade in 
befolkningen utifrån yrkestillhörighet och inte efter förhållande till 
produktionen. I SEI sker stratifieringen dels utifrån yrkets fackliga till-
hörighet och dels utifrån utbildningskravet i yrket eftersom utbild-
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ningskravet är nära knutet till arbetets innehåll (Ahrne & Leiulfsrud, 
2000). I motsats till SEI har klasstillhörighet sin objektiva grund i män-
niskors förhållanden till produktionsmedlen och sin subjektiva grund i 
upplevelsen av dessa förhållanden. Ett socioekonomiskt perspektiv be-
aktar arbetets innehåll och dess koppling till utbildningskrav i yrket 
men betonar inte makt- och ägarförhållanden i arbetslivet som en 
grundläggande dimension, vilket ett perspektiv som fokuserar klasstill-
hörighet gör. Ett socioekonomiskt perspektiv eller ett klassperspektiv i 
skolstudier innebär i båda fallen ett antagande att föräldrarnas ställning 
i arbetslivet påverkar familjens levnadsförhållanden, vilket påverkar 
barnens skolkarriärer, något som Skolverkets betygsstatistik visar.  

4.8.1 Klassresor 
Förändringar inom utbildningssystemet var en del av moderniserings-
projektet under 1900-talet. Med hjälp av utbildningsreformerna skulle 
samhället demokratiseras. Förutom att höja hela befolkningens bild-
ningsnivå skulle de så kallade begåvningarna inom de lägre klasserna 
kunna tas till vara för samhället genom att det via utbildningsmöjlighe-
ter skapades ett socialt rörligare samhälle. Individer skulle kunna 
genomföra individuella klassresor med hjälp av framgångsrika skolkar-
riärer. Det kan för individen innebära att hon eller han hamnar i en 
marginaltillvaro där olika klass- och könsrelaterade förväntningar och 
föreställningar möts och korsar varandra (Trondman, 1994; Ambjörns-
son, 1996; Frykman, 1998).  

Individuella byten av samhällsklass kan ske både uppåt och neråt 
i statusskalan men bör ses som en pågående resa, som en lossbryt-
ningsprocess snarare än som ett byte från en klass till en annan 
(Trondman, 1994). En uppåtgående klassresa är numera generellt sett 
vanligare för kvinnor än för män (Ahrne & Leiulfsrud, 2000; Antalai-
nen, 1986). Det hänger i Sverige bl.a. samman med förvetenskapligan-
det av traditionella kvinnoyrken inom vård och omsorgsutbildningar. 
Den kompetenshöjning som skulle genomföras inom verksamheter i 
den offentliga sektorn ledde till att traditionella kvinnoyrken som sjuk-
sköterskor och yrken inom olika former av social omsorg, liksom tidi-
gare folkskollärar- och förskollärarutbildningar, gjordes om till medel-
långa högskoleutbildningar. Utbyggnaden av den offentliga sektorn 
med dess tjänsteproduktion har inneburit uppkomsten av ett stort, till 
stor del kvinnligt mellanskiktsom t.ex. lärare av olika slag, sjuksköters-



  66 

kor, socialarbetare, omsorgspersonal. De har i viss utsträckning möjlig-
het att påverka sin egen planering men inte att kontrollera andras arbe-
te. De har ingen formell maktbefogenhet gentemot andra anställda på 
arbetsplatsen (Ahrne & Leiulfsrud, a.a.). Denna grupp är starkt könsdif-
ferentierad med t.ex. manliga ingenjörer och kvinnliga sjuksköterskor, 
manliga träslöjdslärare och kvinnliga engelsklärare, manliga brandmän 
och kvinnliga förskollärare. Könsmärkningen av yrken kan å ena sidan 
stimulera fler kvinnor att utbilda sig inom högskolan men det leder å 
andra sidan till en konservering av uppdelningen av arbetsmarknaden.  

När migranter kommit till Sverige är det vanligt att deras tidigare 
arbetslivserfarenheter och utbildningar inte anses gångbara. De omsko-
las och (om)utbildas men har svårt att få förvärvsarbete. När individer 
och familjer migrerar och speciellt när de tvingats fly har de lämnat 
kvar sina arbetsmarknadspositioner och materiella tillgångar. Deras 
sociala och ekonomiska kapital är vanligtvis påtagligt reducerat i det 
nya landet. Deras svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden är 
väldokumenterat. För dem som gör det sker det ofta i yrken som inte 
motsvarar deras kompetens. Det kan beskrivas som att de har oklara 
klasspositioner, eller som nedåtgående klassresor. Skillnader i välfärd 
mellan svenskar och migranter finns dokumenterade (Wadensjö, 1995; 
SOU, 2000:3; SOU, 2001:79). Migranter har högre arbetslöshetstal, fler 
hälsoproblem, större trångboddhet och lägre årsinkomst än svenskar. 
Förvärvsarbete innebär en anknytning till arbetslivet och en inplacering 
i samhällsstrukturen. Förvärvsarbete har betydelse både för individens 
och familjens materiella levnadsförhållanden men också för identitet 
och självbild. Arbetslöshet påverkar inte bara privatekonomin utan ock-
så självkänslan och den fysiska och psykiska hälsan negativt (Ovesen, 
1978).  

Speciellt nytillkomna flyktingar gör nedåtgående klassresor eller 
har vaga klasspositioner. Vag kontakt med arbetsmarknaden, exempel-
vis som praktikant eller som arbetslös, innebär en oklar arbetsmark-
nadsposition. Migranter och speciellt flyktingar lever i en marginaltill-
varo på grund av att de saknar eller har ett diffust förhållande till ar-
betsmarknaden. De är i högre grad än andra arbetslösa, praktikanter 
eller föremål för omskolning. Även om gruppen migranter är heterogen 
utifrån utbildningsnivå och yrke i hemlandet minskar heterogeniteten 
om den relateras till arbetsmarknadspositioner i Sverige (Edin, 2001; 
Arai, Schröder & Vilhelmsson, 2000). Arbetslöshet och segregerade 
bostadsmarknader kan skapa ett vardagsliv vid sidan av majoritetssam-
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hället. Identifikationen med majoritetssamhället försvåras eller omöj-
liggörs om inträdet på sociala arenor förhindras p.g.a. boende i svensk-
glesa bostadsområden och diskriminering på arbetsmarknaden. I detta 
resonemang förs migranter samman till en kategori men förhållandet 
gäller speciellt nytillkomna flyktingar sedan 1990-talet. Invandrare är 
inte en homogen grupp men för nyanlända flyktingar har levnadsförhål-
landena generellt sett förändrats negativt p.g.a. migrationen, oavsett 
tidigare klasstillhörighet (Edin, a.a.; Arai, et al., a.a.). Om bilden av 
utanförskapet kulturaliseras förläggs problematiken till den enskildes 
kulturella bakgrund och då döljs ojämlika socioekonomiska förhållan-
den (Tesfahuney, 1999; Bhabha, 1999; Bunar, 2001).  

Flyktingar kan emellertid även före flykten ha varit marginalise-
rade. De som kommit till Sverige som flyktingar har troligtvis upplevt 
materiella och positionella förluster både före och under flykten. De har 
på olika sätt upplevt förföljelse som hotat deras existenser. Marginali-
seringsprocessen kan för flera ha påbörjats redan före flykten. Al-
Baldawi (1998) menar att alla migranter, oberoende av skäl till migra-
tionen, upplever psykosocial stress under migrationsprocessen. Förlus-
ter av materiell natur liksom förluster av positioner och nätverk skapar 
otrygghet som enligt författaren leder till psykosocial stress. Det kan 
yttra sig såväl i somatiska sjukdomar som i depression. Traumatiska 
upplevelser förstärker stressen. Det författaren benämner som migra-
tionsprocessen startar i och med att personer börjar att tänka på att mig-
rera och avslutas först när tillvaron stabiliseras i och med att personen 
erhåller uppehållstillstånd i ett annat land. När migranter får besked att 
de får stanna upplevs ett visst mått av trygghet eftersom tillvaron stabi-
liseras och blir mindre oviss. När nyetablering försvåras i det nya lan-
det kan det fördjupa den psykosociala stressen. De socioekonomiska 
och sociala omständigheter som invandrade familjer lever under har 
påverkats av migrationsprocessen. Höga arbetslöshetstal i Sverige gör 
att för många elever är deras föräldrars positioner på arbetsmarknaden 
vaga eller oklara. För elever vars föräldrar är arbetslösa innebär det att 
familjen lever på en ekonomisk ansträngd nivå eftersom familjen får 
sina inkomster från någon socialpolitisk inkomstkälla t.ex. försörj-
ningsbidrag. Låga disponibla inkomster i familjen påverkar elevens 
levnadsförhållanden och försvårar skolprestationer.  Konkret kan lev-
nadsförhållandena ta sig uttryck i att eleven exempelvis saknar eget 
rum att göra sina läxor i, inte har tillgång till internetuppkoppling, till 
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datorer och böcker. Andelen elever med slutbetyg från årskurs 9 våren 
2003, som invandrat efter 1993 och vars båda föräldrar saknade an-
ställning eller eget företag, uppgick till 43,4 procent (Skolverket, 2004). 
Elevernas meritvärde var generellt sett avsevärt lägre än övrigas.  

På samma sätt som föräldrarnas arbetsmarknadsanknytning samvari-
erar med elevernas meritvärde samvarierar även familjers socialbi-
dragstagande med elevers meritvärde; elever i familjer som uppbär 
bistånd presterar i genomsnitt på en lägre nivå jämfört med dem som 
inte uppbär bistånd (Skolverket, 2004, s. 28). 

Av de elever som migrerat efter år 1993 levde 70 procent i familjer vars 
disponibla inkomst per familjemedlem understeg 70 000 kronor per år. 
Motsvarande förhållande gällde för 46 procent av eleverna som kommit 
till Sverige år 1993 eller tidigare, för 44 procent av eleverna som var 
födda i Sverige med utländsk bakgrund samt för 24 procent av elever 
med svensk bakgrund (Skolverket, a.a.).  

De intervjuade kvinnorna i studien har genomfört framgångsrika 
skolkarriärer. Det kan ha skett utifrån olika sociala positioner. Fram-
gångsrika skolkarriärer kan för några ha inneburit uppåtgående klassre-
sor ur en objektiv klasstillhörighet i Sverige men kan ha motsvarat fa-
miljens upplevelse av att utgöra en självklarhet utifrån en subjektiv 
klasstillhörighet grundad i ursprungslandet. Utbildning kan så att säga 
ingå som en del av familjens historik. Utbildning kan för några ha in-
neburit en uppåtgående klassresa såväl ur ett objektivt som ur ett sub-
jektivt perspektiv. Utbildningen kan uppfattas som meningslös om den 
inte förväntas utgöra en väg till etablering.  

4.9 Karriär och vändpunkt  
Karriärer beskriver vägar in i och vägar ut ur livssituationer, så kallade 
livsbaneförlopp som består av processer. Ett av grundantagandena inom 
symbolisk interaktionism är att människan och omvärlden är stadda i 
ständig förändring. Perspektivet förutsätter förändring. Förändring sker 
genom komplexa samspel mellan individers livshistorier och samhälle-
liga livsvillkor. Utbildning kan utgöra exempel på vändpunkter som 
påverkar individers samhälleliga positioner och klasstillhörighet.  

I forskningssammanhang användes begreppet karriär från början 
av Everett C. Hughes (1937) och hans medarbetare inom ”Chicagosko-
lan”. De studerade hur förändringar i karriären inom arbetslivet påver-
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kade individens självkänsla och jaguppfattning. De fann att när en indi-
vid exempelvis får ett nytt arbete, d.v.s. en förändrad statusposition 
inom en institution, innebär det inte bara en ny titel, nya erfarenheter 
och förändrade belöningar utan också förändringar av individens och 
omgivningens värdering av denne. Det påverkar individens uppfattning 
om sig själv och får konsekvenser för hur denne definierar situationer 
och därmed för individens beteende. Att arbeta med karriärbegreppet 
innebär alltså ett processtänkande som kan inordnas inom det symbo-
liskt interaktionistiska perspektivet. Hilte (1996) skriver att  

De sociala processer som karriärbegreppet sätter fingret på är emel-
lertid inte begränsade till arbetslivet utan kan generaliseras till andra 
sociala institutioner (Hilte, 1996, s. 127). 

Den sociala institution jag studerar är skolan. I undersökningen består 
livsbaneförloppen av skolkarriären och hur migrationen påverkade 
denna. Även om studien strävar efter ett helhetsperspektiv på individen 
så utgör själva skolkarriären fokus. Med andra ord avser jag att med 
studien skapa ökad förståelse för hur förändringar orsakade av migra-
tionen påverkat skolkarriären och hur kvinnorna beskrivit att de upplevt 
och hanterat nya förhållanden i skolan som förändringarna inneburit. 
Även andra livsbanor t.ex. med missbruk (Andersson,1991) och med 
prostitution (Hedin & Månsson,1998) har analyserats som karriärer 
med vändpunkter som förändrat vägarna in i och ut ur livsbanorna.  

Skolkarriärer kan innebära en väg in i det svenska majoritetssam-
hället och elever med utländsk bakgrund kan vara högt motiverade att 
genomföra dem (Goldstein-Kayaga, 1995; Ålund, 2002; Runfors, 
2003). Persson (1994) benämner de elever utbildningsberoende som ser 
utbildning som en marknad som de måste agera på för att i framtiden ha 
goda framtidsutsikter. Denna kategori elever beskrivs av författaren 
som den mest omfångsrika i skolan. Motivation måste relateras till nå-
gon form av mål (Jenner, 2004). Begreppet motivation sönderfaller i tre 
komponenter: individens inre drivkraft, målsträvan och de samman-
hang som målen ingår i. Individens beteende är riktat mot något som 
kan vara höga betyg, självförverkligande, bevarande av självbilden, 
förvärvsarbete efter studierna etc. Målen är sällan renodlade. Presta-
tionsmotivationen (Jönsson, 2004) kan se olika ut för olika personer. 
Framgång och misslyckande definieras olika för olika personer och har 
olika innebörd beroende av de tolkningar de gjort i interaktion med 
signifikanta andra. Min definition av framgångsrika skolkarriärer om-
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fattas kanske inte av alla de intervjuade kvinnorna. En del kan exem-
pelvis ha förväntat sig högre betyg eller egentligen velat studera på ett 
annat gymnasieprogram. 

I analyser av karriärer försöker forskare fånga processer men ock-
så arbeta med så kallade vändpunkter. Dessa är förhållanden eller hän-
delser som på ett avgörande sätt medverkar till att karriärer utvecklas 
och ändrar riktning. Vändpunkter är alltså ett begrepp inom forskning-
en om karriärer som delar in processer i olika faser (Hedin & Månsson, 
1998.). Det uppbrott som kvinnorna i denna studie har gjort är att de 
migrerat från sina hemländer och avbrutit sin skolgång. Jag studerar 
framför allt hur migrationen har påverkat kvinnornas skolkarriärer, inte 
primärt de processer som föregått migrationen. I Sverige återupptog 
kvinnorna sin skolgång i nya kontexter. När den återupptogs kunde den 
ta olika riktningar.  

Vändpunkter kan vara analytiska verktyg för att kunna beskriva 
och förstå skolkarriärens förlopp. Enstaka händelser som kvinnorna 
beskriver som betydelsefulla kan inte fullt ut förklara skeenden men 
beskrivningar av dem kan tillsammans med beskrivningar av processer 
ge viktig kunskap. Fuchs Ebaugh (1988) identifierar olika huvudtyper 
av vändpunkter; händelser som utgör kulmen på en lång process, ut-
märkande händelser och antingen-eller-val. Fokus i min studie är på 
skolan och på hur kvinnorna beskriver sin väg in i och genom skolsy-
stemet; hur de beskriver processer och vändpunkter som varit betydel-
sefulla och som understött framgångsrika, men som även understött 
negativa, förändringsprocesser, vilket jag i studien benämner mobilise-
rande respektive begränsande.  
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5 Metod 

Det symbolisk interaktionistiska perspektivet utvecklades kring förra 
sekelskiftet i samband med att den dåtida migrationen till och inom 
USA skapade samhällen vars medborgare hade varierande etniska och 
kulturella bakgrunder. Vid denna tid växte staden Chicago mycket 
snabbt. Fattiga bönder från landsbygden och immigranter till USA flyt-
tade in till staden när järnvägen drogs dit. Chicago blev mycket segre-
gerad. I denna kontext formulerades den symboliska interaktionismen 
som teoretisk förankring av forskning ur aktörsperspektiv, i växelver-
kan med utvecklandet av den kvalitativa forskningsstrategin, den s.k. 
tidiga Chicagoskolan (Hilte, 1996). Symbolisk interaktionism är en 
kognitiv teori som uppfattar människan som en reflekterande varelse. 
Den betonar förändring och har en pragmatisk syn på forskning. För att 
förstå hur de intervjuade kvinnorna i denna studie uppfattat utveckling-
en av sina skolkarriärer utgår studien såväl teoretiskt som metodolo-
giskt från ett symboliskt interaktionistiskt teoretiskt perspektiv eftersom 
detta fokuserar aktörernas egna upplevelser och tolkningar. Alvesson 
och Sköldberg (1994) är kritiska till denna form av perspektivtagande 
eftersom dessa inte brukar innehålla analyser på strukturell nivå. Struk-
turella förhållanden har sin egen existens med egna lagbundenheter 
som inte kan reduceras till individers upplevelser, göranden och låtan-
den, menar författarna. Studiernas förtjänster är emellertid att de poäng-
terar att allt beteende är meningsförsett. Kritik riktar sig främst mot 
risken för att analyserna stannar på individnivå. Alvesson och Sköld-
bergs (a.a.) skriver att människor konstruerar sitt beteende på premisser 
som formuleras i det sociala sammanhanget men det är uppfattningar 
som delades av forskare inom den tidiga Chicagoskolan (se kapitel 4). 
Det sociala sammanhanget utgörs i denna studie av de intervjuade 
kvinnornas och deras föräldrars vardagsliv d.v.s. förvärvsarbete, skola, 
bostad, nätverk vilket avgränsats tidsmässigt till kvinnornas skolår. 
Hughes och Månsson (1988) påpekar också att vardagslivet påverkas 
av sociala ”fenomen” som ligger utanför den enskilde individen d.v.s. 
på strukturell nivå vilket jag instämmer i. Aktörsperspektivet innebär 
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varken att forskaren övertar aktörens perspektiv och låter det förbli ore-
flekterat eller att studier ur aktörsperspektivet nödvändigtvis måste 
stanna på individnivå. Enligt Harding (1987) är det emellertid viktigt 
att empirn utgår från intervjupersonernas synsätt. Det är utifrån deras 
ståndpunkt som empirin skall samlas in. I likhet med Alvesson och 
Sköldberg (1994) betonar Harding (a.a.) att studier även måste innefatta 
strukturella perspektiv. 

Ur vems perspektiv studier hämtar sin empiri har naturligtvis be-
tydelse för dess resultat (Harding, 1987). När det gäller studier om sko-
lan kan empirin hämtas ur exempelvis elevers, lärares, skolmyndighe-
ters eller föräldrars perspektiv, vilket ger olika förståelse. Denna studie 
söker inifrån ett elevperspektiv förstå hur framgångsrika skolkarriärer 
kan utvecklas för elever med utländsk bakgrund som kommit till Sveri-
ge i början eller under tonåren.  

Jag är intresserad av att arbeta med empiri som är hämtad ur 
flickors med utländsk bakgrund perspektiv. Att inta deras ståndpunkt 
innebär att jag försöker anta deras perspektiv på skolan och sina skol-
karriärer. Denna studie intar alltså de intervjuade kvinnornas stånd-
punkt och har blicken vänd mot skolan. Fokus i studien är på kvinnor-
nas beskrivningar av sina erfarenheter av mötet med samhällsinstitutio-
nen skolan.  

5.1 Empirin 
Empirin i studien består av rådata i form av bandinspelade intervjuer, 
transkriberade intervjuer samt konstruerade fallbeskrivningar utifrån 
bandinspelade och transkriberade intervjuer. Insamlingen av den ur-
sprungliga empirin har skett med hjälp av kvalitativa forskningsinter-
vjuer i form av tematiskt strukturerade djupintervjuer som därefter kon-
struerats till fallbeskrivningar av mig. Även om jag strävat efter att em-
pirin skulle utgå från de intervjuade kvinnornas perspektiv har den ska-
pats i den interaktion som ägt rum i intervjusituationen och med språ-
kets kontextuella och konstruerande karaktär (Alvesson & Deetz, 
2000).  
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5.1.1 Konstruktion av intervjun som instrument 
I kapitel 4 har jag beskrivit den symboliska interaktionismens huvud-
drag samt några för denna studie bärande begrepp. Av texten framgår 
att ett centralt antagande i symbolisk interaktionism utgörs av uppfatt-
ningen att människan tolkar upplevelser med hjälp av tidigare erfaren-
heter vilka skapats i interaktion med omgivningen. Förväntningar och 
förförståelser är avgörande komponenter i människors tolkningar av 
situationer. Forskningsintervjuer är sociala situationer, intervjukontex-
ter och i dessa interagerar forskaren och intervjupersonen och skapar 
empirin. Denna kan alltså inte sägas avspegla vad som sker eller skett 
utanför denna kontext (Alvesson & Deetz, 2000). Även vilka identiteter 
som frammanats av språkbruket under intervjuns gång kan enligt förfat-
tarna ”påverka och ge en ram åt situationen och svaren” (a.a.s. 85). Jag 
har under intervjun använt en intervjuguide (bil.1). När jag konstruerat 
denna har jag strävat efter att göra den ostrukturerad och den har rört 
sig om kvinnornas erfarenheter från skoltiden, om människor som varit 
viktiga samt om normer i skolan. De teman jag förberett har jag ställt 
frågor om men i övrigt har jag försökt att inte styra kvinnornas beskriv-
ningar. Krokar, följdfrågor och förtydligande kan naturligtvis ha haft 
funktionen att styra deras beskrivningar men min avsikt har varit att 
låta kvinnorna i hög utsträckning själva styra innehållet i intervjuerna. 
Jag har också strävat efter att inte hämma eller styra kvinnorna genom 
mitt språkbruk. Jag har sökt undvika att pressa in kvinnan och hennes 
beskrivning i ett lineärt livsförloppsresonemang under intervjun efter-
som jag uppfattar det som att det då fanns risk att beskrivningen blivit 
alltför fragmentarisk och redigerad. För att jag skulle förstå vad kvin-
norna talade om har jag emellertid ibland känt mig tvungen att be den 
intervjuade kvinnan återföra resonemanget bakåt i tiden eller att åter-
knyta till tidigare tema. Intervjuerna har varierat i vad mån de följt en 
lineär kronologi. Några har hoppat mer tidsmässigt medan andra varit 
mer lineärt logiskt uppbyggda. 

Intervjun genomfördes som ett samtal där jag följde upp med 
följdfrågor för att fördjupa och tydliggöra det den intervjude kvinnan 
talade om. De teman intervjuguiden innehöll behövde inte behandlas i 
någon bestämd ordning utan tjänade som hjälp för mig att i viss mån 
styra samtalet så att samtliga teman blev avhandlade under intervjun. 
Kvinnorna hade också möjligheter att utveckla intervjuerna i andra 
riktningar vilket ibland skedde. Merton (1990) benämner intervjuer där 
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intervjuaren fokuserar men inte ensidigt styrs av sin intervjuguide som 
tematiskt strukturerade djupintervjuer. I intervjusituationerna har jag 
strävat efter en subjekt-subjekt-relation (Buber, 1990) även om jag varit 
medveten om att en sådan relation inte går att uppnå fullt ut. Det vore 
inte heller önskvärt i ett forskningssammanhang. Forskare och intervju-
person är inte likställda parter eftersom forskaren definierar och kon-
trollerar situationen (Kvale, 1997; Trost, 1997). Forskningsintervjuer 
sker inte förutsättningslöst och inte heller på lika villkor.  

Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda parter, efter-
som det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. 
Ämnet för intervjun presenteras av forskaren, som också kritiskt föl-
jer upp den intervjuades svar på frågorna (Kvale, 1997, s. 13). 

Forskaren kan emellertid försöka motverka ensidigheten genom att vara 
medveten om maktproblematiken. Subjekt–subjekt-förhållandet i studi-
en innebär att det är den intervjuades erfarenhet som jag strävat efter 
skulle stå i centrum. Jag har kopplar det till aktörsperspektivet. Jag har 
strävat efter att det inte är jag som forskare som ensidigt styrt samtalen. 
Intervjuerna kan beskrivas som solidariska intervjuer (Davis, 1997) 
men situationerna är asymmetriska ur ett maktperspektiv vilket egentli-
gen omöjliggör ett subjekt-subjekt-förhållande. Jag har försökt vara 
öppen för infallsvinklar och teman som kvinnorna har tagit upp i inter-
vjuerna. De har haft formen av forskningssamtal (Kvale, a.a.) och jag 
har varit medveten om våra olika roller med deras asymmetriska förhål-
lande.  

Maktrelationen har betydelse för både insamlingen av empiri och 
för tolkning av denna. Jag uppfattar det även som mer komplicerat än 
att maktrelationen är ojämn till förmån för forskaren. Denne är beroen-
de av intervjupersonens medverkan och information. Det kan finnas 
skäl, exempelvis grupptryck, forskarens övertalning m.m., som lett till 
att intervjupersonen medverkar i en undersökning, som denne egentli-
gen inte vill medverka i. Informationen kan bli knapphändig. Intervju-
personen vill kanske framstå i vad denne uppfattar som ljusare dager. 
Det kan finnas en positiv snedvridning (Alvesson & Deetz, 2000). 
Forskaren kan omedvetet manipulera situationen och få svar som inter-
vjupersonerna egentligen inte hade för avsikt att ge. Har forskaren en 
”stark förutfattad mening” kan således empirin riskera att fokuseras 
mot det förväntade och analysen bli en bekräftelse utifrån det forskaren 
redan visste. Ovanstående utgör både forskningsproblem och etiska 
problem.  
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Kvinnorna i studien har ett annat förstaspråk än svenska och in-
tervjuerna skedde på svenska. Kvinnorna har haft tillräckliga språkkun-
skaper i svenska för att klara av gymnasiestudier och har påbörjat och i 
något fall nästan slutfört högskolestudier. Min upplevelse är att språk-
svårigheter som har att göra med kvinnornas utländska bakgrund och 
att de haft annat modersmål kan ha förekommit i intervjuerna men är 
få. Det kan emellertid inte uteslutas att det förekom missförstånd under 
intervjuns gång. Kvinnorna kan också ha haft svårigheter att uttrycka 
vad de tänkte säga och kanske då avstått från att utveckla resonemang. 
Den typen av missförstånd förekommer även i undersökningar där 
forskare och intervjupersoner har samma språkbakgrund. Jag har för-
sökt att undvika dem i så stor utsträckning som möjligt genom att under 
intervjun ställa följdfrågor och be om förtydligande. Kvinnorna kan 
även ha sökt framställa sina tidigare skolbakgrunder som mer fram-
gångsrika än de varit. Det kan inte uteslutas. Något som talar mot detta 
är deras framgångsrika skolkarriärer i Sverige. 

5.1.2 Provintervju 
Undersökningen föregicks av fyra provintervjuer för att pröva intervju-
situationen. Intervjupersonerna hämtade jag från en enkät (Bilaga 2.) 
som jag samlat in vid en högskola. Två av de intervjuade hade inte gått 
på ungdomsgymnasiet utan läst vid Komvux och de andra två var födda 
i Sverige. De ingår inte i studien. 

Provintervjuerna gav mig synpunkter på frågor och sätt att inter-
vjua. När jag därefter utarbetade min intervjuguide gjorde jag det dels 
utifrån min teoretiska referensram och dels utifrån erfarenheter från de 
fyra provintervjuerna. De två kvinnor som inte var födda i Sverige tala-
de mycket om sin första tid i Sverige. Jag uppfattade det därför som 
viktigt att be intervjupersonerna beskriva sin första tid i Sverige. De 
talade också om positiva förväntningar de hade haft inför att börja i 
svensk skola, i deras fall vuxenutbildning, vilka förbyttes till känslor av 
kaos vid mötet med svenskt klassrumsklimat. Dessa resonemang fördes 
inte av de två kvinnor som var födda i Sverige. En slutsats för huvud-
studien blev att jag valde att även fokusera på de första mötena med 
svensk skola.  

Jag hade, som beskrivits ovan, konstruerat stora övergripande te-
man till en intervjuguide utifrån bl.a. provintervjuerna och mitt symbo-
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liskt interaktionistiska angreppssätt. Under intervjutillfället hade jag 
denna i bakhuvudet. Efter godkännande från den intervjuade kvinnan 
spelades intervjun in på band. Intervjuerna varade mellan 1,5 och 2,5 
timmar. De genomfördes på den plats som den intervjuade kvinnan 
valde. I de flesta fall skedde det i kvinnans hem, i några fall i ett rum på 
högskolan och vid ett tillfälle spelades intervjun in och genomfördes 
per telefon. 

5.2 Analysarbetet 
Jag har från början haft en empirinära ansats men efterhand som ana-
lysarbetet fortskridit har empirin alltmer teoritiserats. Forskare arbetar 
aldrig med teorineutrala fakta (Blumer, 1969). En teoretisk referensram 
används inte enbart som analysinstrument utan påverkar även i det in-
ledande forskningsstadiet mer eller mindre fullständigt val av forsk-
ningsfrågor och insamling av empirin (Alvesson & Deetz, 2000).  

Empiri och resultat är mer eller mindre teoriimpregnerade bero-
ende på om forskaren betraktar empirin ”utifrån” eller ”inifrån”. I mitt 
arbete har jag snarast haft ett abduktivt arbetssätt än arbetat utifrån en 
från början utvecklad och färdig teoretisk ansats (Alvesson & Sköld-
berg, 1994). Efterhand som analysen av empirin fortskridit har refe-
rensramen kompletterats vilket i sin tur bidragit till ytterligare förståel-
se av kvinnornas beskrivningar. En konsekvens blev att även negativa 
vändpunkter framträdde som medverkat till att skolkarriären periodvis 
drivits i olika riktningar.  När exempelvis kvinnorna i intervjuerna 
beskrev sina skolår framstod tydligt att även om de genomfört vad jag 
betecknar som framgångsrika skolkarriärer, så var inte deras upplevel-
ser av skolgången i Sverige odelat positiva. I intervjuerna finns be-
skrivningar av känslor av utanförskap, ensamhet, meningslöshet och 
diskriminering. Sådana beskrivningar förekommer i varierande ut-
sträckning och framträder olika tydligt i intervjuerna. Några av kvin-
norna beskrev att de skolkat mycket från undervisningen och att de 
allvarligt funderat på att hoppa av sina studier. Jag exemplifierar reso-
nemanget med att skoltiden i Sverige inneburit svåra belastningar med 
några utdrag från en av de intervjuade kvinnornas, Zinas, beskrivning. 

Jag gick på introduktionskursen i ett år och sedan rekommenderade 
lärarna mig att börja på vårdgymnasiet. Jag gjorde det men hoppade 
av efter en vecka för jag tyckte att jag inte alls passade in där. Jag 
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ville läsa på en naturvetenskaplig linje. Det hade jag gjort i två år i 
Iran. Alla skrämde mig och sa att det skulle vara så svårt. De trodde 
inte jag skulle klara av svenska språket. Jag läste ett år till på intro-
duktionskursen för att kunna klara av utbildningen på svenska. Där-
efter var jag 20 år och egentligen för gammal för att börja på vanligt 
gymnasium. Jag skulle istället läsa vid Kom Vux. Jag pratade emel-
lertid med rektorn och fick tillåtelse att börja på gymnasiet. 

Jag gick in på toaletten och grät i pauserna. För det första var jag för 
gammal. De andra var 16 år och jag kände mig helt utanför. Jag ång-
rade mig efter första veckan att jag inte började på Komvux istället. 
Idag inser jag att jag gjorde fel - jag skulle inte börjat på naturveten-
skaplig linje. Det som var hemskt var att jag kunde inte få kontakt 
varken med mina klasskamrater eller med lärarna. De hade inte haft 
någon invandrare i klassen tidigare. Jag frågade aldrig men det kän-
des som om det var nytt för dem. Det kändes som om de var rädda 
för mig. Jag kände mig främmande inför allt. 

Jag visste inte hur jag skulle bete mig och jag kände mig väldigt en-
sam. Jag förstod ju allting när det gällde språket. Det var inte språket 
som var mitt problem, det var allt annat än språket. Jag hade ju 
kommit ensam till en ny skola och det känns hemskt när man inte 
känner någon och allt är nytt. Här blir det värre när man kommer in i 
en annan kultur.  

Zina genomförde dock sina studier. Mitt symboliskt interaktionistiska 
perspektiv påverkar hur jag ser på vem som skapar empirin. Den har 
ursprungligen ett aktörsperspektiv och har hämtats ur de intervjuade 
kvinnornas perspektiv men i en intervjukontext i interaktion med fors-
karen. Min strävan är att empirin skall ligga så nära kvinnorna som 
möjligt men när jag har arbetat med den så kommer den efter hand att 
genomgå en transformering och allt mer distansera sig och att anta 
forskarens d.v.s. mitt perspektiv.  

Jag har genomfört retrospektiva intervjuer. De ger beskrivningar 
av hur kvinnorna nu ser på hur det var då. Enligt Trost (1997) har ett 
flertal studier visat att det föreligger ett svagt samband mellan vad en 
person gjorde vid ett tidigare tillfälle och hur denne senare ser på sam-
ma beteende. I retrospektiva intervjusituationer spelar minnet en avgö-
rande roll. Det är troligtvis så att det intervjupersonen minns är situa-
tioner som denna uppfattat som betydelsefulla. Enligt ett symboliskt 
interaktionistiskt perspektiv talar intervjupersonerna utifrån nuet. Det 
de minns får sin mening utifrån nuet och de talar utifrån sina samlade 
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erfarenheter. Intervjupersonerna kan därigenom se sig själva utifrån och 
reflektera kring sina tolkningar. Den mening de ger händelser idag blir 
den som skapar empirin. De skapar på så sätt empirin och är även 
medskapare av resultatet. Reflexiviteten kan samtidigt innebära att den 
mening intervjupersonen ger en händelse är en annan än den mening 
hon gav händelsen när den inträffade. Enligt Trost (a. a.) finns det trots 
det anledning att ställa retrospektiva frågor när forskaren är intresserad 
av ”vad som har hänt”. I min studie var jag intresserad av hur kvinnor-
na har uppfattat, tolkat och skapat mening i händelser. Intresset i studi-
en ligger på den personligt upplevda meningen. Jag sökte kvinnor som 
redan genomfört framgångsrika skolkarriärer och jag uppfattar att ret-
rospektiva intervjuer var enda framkomliga undersökningsmetod. Un-
der intervjuerna försökte jag hjälpa kvinnorna att hitta någon krok 
(Trost, a.a.) att hänga upp minnet på. De krokar jag valde var konkreta 
frågor om händelser i samband med flykten, första tiden i Sverige, mö-
tet med skolan, lärare och klasskamrater. Avsikten var att få tillgång till 
deras beskrivningar av händelser. Krokarna har hjälpt kvinnorna min-
nas men kan å andra sidan ha styrt vad de minns. 

Kvinnorna är inte ensamma skapare av empirin. Jag som forskare 
är medskapare utifrån den referensram som jag arbetar utifrån och i den 
intervjukontext som intervjuerna ägde rum. Jag presenterar nedan hur 
empirin förändrats och benämner det nivåer i förhållande till närheten 
till den ursprungliga empirin. Vid nivåbyte har perspektivet distanserats 
från de ursprungliga forskningsintervjuernas perspektiv.  

5.2.1 Nivåer och perspektivbyten 
Den första nivån av empirin utgörs av de inspelade forskningsintervju-
erna. Dessa har försiggått i ett muntligt sammanhang och bär det talade 
ordets prägel. Empirin har samlats in nära kvinnornas perspektiv och 
består både av beskrivning av händelser och den mening som de gav 
dessa händelser. 

Den andra nivån utgörs av de transkriberade intervjuerna och har 
uppstått när intervjuerna överförts till skriven text. Intervjuerna har 
transkriberats ordagrant från intervjuband till text. Det finns emellertid 
inte någon överföring som inte har brister. Det finns inte någon tran-
skribering som inte passerar den som genomfört den, exempelvis hur 
punkteringen görs. Transkribera innebär att ändra (Kvale,1997, s. 152) 
från en form till en annan, i detta fall, från ett muntligt samtal till skri-
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ven text. Det görs av den som skriver ut intervjuerna. Den rent tekniska 
uppgiften att skriva utgör inte problemet utan snarare själva förändring-
en från ett sammanhang till ett annat. Tolkningsproblematiken kan re-
duceras genom tydliga anvisningar till den som skriver ut. Vilken stil 
utskriften skall ha är central. Mina intervjuer är utskrivna av tre perso-
ner, jag själv samt, av praktiska skäl, två andra. Mina medutskrivare 
bad jag att i likhet med mig själv skriva ut ordagrant. De skulle inte 
göra något sammandrag och inte utesluta något de hörde. När de inte 
hörde vad som sades på bandet skulle de markera det. De fick inte ”gis-
sa” utan skulle skriva av så ordagrant som möjligt. De har inte markerat 
pauser. Jag har därefter lyssnat på banden och läst utskrifterna paral-
lellt.  

Den tredje nivån består av att jag skapat fallbeskrivningar utifrån 
intervjumaterialet. Fallbeskrivningarna fokuserar på skolkarriärerna. De 
är en del av resultatet. Utifrån var och en av intervjuerna har jag skapat 
sammandrag i form av beskrivningar som har mera litterär form. När 
jag arbetat med texten har jag förändrat formen från dialog till monolo-
giska beskrivningar. Det är ofrånkomligt att texten kommer att föränd-
ras. Jag har haft svårigheter att finna ett uttryckssätt som å ena sidan 
speglade den intervjuade kvinnans sätt att uttrycka sig men också mitt. 
I texten ligger beskrivningarna ibland närmare kvinnans och ibland 
närmare mitt sätt att utrycka sig.  

Jag har också givit fallbeskrivningarna en kronologisk och sam-
manhängande form. Jag har hållit mig så nära intervjutexten som möj-
ligt men koncentrerat texten och uteslutit sådant som jag uppfattat låg 
vid sidan av mitt fokus. Detta sätt att skapa data i analysen har använts 
av andra forskare. Davis (1997) skriver att när hon genomfört intervjuer 
har hennes mål varit att intervjupersonen själv skall ge struktur åt be-
skrivningen. I intervjusituationer har hon låtit intervjupersonerna själva 
föra intervjun framåt och undvikit att pressa in dem och deras beskriv-
ningar i en lineär tidsuppfattning. Jag märkte i mina intervjuer att kvin-
norna hoppade fram och tillbaka tidsmässigt och temamässigt när de 
beskrev sina skolår. Fallbeskrivningarna följer de teman som kvinnorna 
talat om. Vid transkriberingen från ordagrant utskrivna intervjuer till 
fallbeskrivningar har jag emellertid medvetet strävat efter att skapa en 
lineär kronologi för att åstadkomma sammanhängande och begripliga 
beskrivningar. Det har inneburit att jag flyttat uttalanden som åter-
kommit vid flera tillfällen under ett tema. Kvinnorna har talat om för-
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fluten tid i ljuset av sina nuvarande erfarenheter och ibland talat om 
samma tema vid olika tidpunkter i intervjun. Jag har å ena sidan efter-
strävat att samla uttalanden som rör samma teman men jag har också, 
för att tydliggöra framställningen, valt att följa en lineär kronologi.  

För att åskådliggöra hur jag gått tillväga när jag skapat fallbe-
skrivningarna presenterar jag nedan några utdrag ur intervjun med Lada 
och därefter ett utdrag ur den fallbeskrivning jag konstruerat. Utdragen 
ur intervjun innehåller såväl tydlig och lätt sammanfattad text som text 
som var svårare att få grepp om. 

5.2.2 Exempel på konstruktion av data till fallbeskrivning 
I inledningen på intervjun beskrev Lada (L) var hon kom ifrån och när 
hon migrerat till Sverige. Sedan talade hon om att det var en slump att 
hon kom till Sverige. Nedanstående text utgörs av ett utdrag ur tran-
skription av bandinspelad intervju. 

L. Det var av en ren slump. Min mamma, brorsa och jag bodde i 
Kroatien ett år medan pappa var kvar i landet. Så fick han åka ut 
och det var antingen Danmark eller Sverige. 

M. Ja 

L. Också fanns det liksom inga färjor till Danmark så det blev Sveri-
ge av en ren slump. 

Därefter talade hon om att hon var 13 år och att hon träffade några 
klasskompisar i en park i den stad i Sverige där de placerades först.  

M. Då är du 13 år. Då har du lämnat kompisarna och så eller? 

L. Men av en slump så träffade jag klasskompisar i x-stad som hade 
också flytt hit och liksom helt, liksom på helt andra vägar och det 
ena och det andra och så träffades vi i x-stad i någon park. 

M. Ni bara såg varandra i en park? 

L. Ja, en av mina bästa kompisar, så det är många som bor, från min 
klass som bor i Sverige. 

M. Jaså 

L. Ja jag träffar dom också så det känns inte så långt längre 

M. Nej och så har du träffat dom nu sedan du kom tillbaka till x-stad 
andra gången eller redan då? 
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L. När jag först kom till x-stad så bodde jag här i 2 månader och då 
träffade jag 2 av mina gamla klasskamrater och sedan har man 
liksom träffat den ena efter den andra. Grannar på olika fester ef-
ter flera år. Världen är bra liten. 

M. Det är ju intressant. 

L. Ja 

M. Ja hur kändes det att träffa dom? 

L. Ja det var ju roligt liksom då känns det inte som att man bor i nå-
got främmande land längre. Det känns inte så längre. 

M. Träffar du dom nu regelbundet eller? 

L. Ah dom bor, den närmaste bor i G-stad. 

M. Har du annars kontakter så ni ringer och skriver och så eller? 

L. Nej inte nu längre, det finns så lite tid, men när vi väl har tid så. 

M. Men i början hade ni mer kontakt då när ni väl hade träffats i bör-
jan? 

L. Vi lät slumpen avgöra när vi träffas nästa gång 

M. Jaha. 

L. Det var alldeles för lång tid emellan. 
Under intervjun uppfattade jag att Lada menade att slumpen var ett 
tema i hennes liv och ställde följdfrågor om det.  

M. Är det något som du tycker går igen i ditt liv, att låta slumpen  

L. Mm 

M. avgöra? 

L. Otydligt  utan att man sköter 

M. Jaha. Hur kan det vara att du har den filosofin tror du? 

L. Det hände så mycket under kriget och när kriget kom, då ändrades 
allting och all planering bara sprack, då var jag liksom OK, ingen 
liksom vad är det, då valde jag att inte se så långt fram i tiden utan 
man tar dagen som den kommer. För att man vet inte vad som kom-
mer att hända. 

Längre fram i intervjun återkommer Lada till hur slumpen styrt hennes 
liv när hon talade om sitt liv som flykting i ett grannland till Bosnien.  



  82 

L. Så fixade dom papper, vi hade ju tur för den här andra kvinnan var 
advokat. 

M. Jaha ja 

L. Så det är också slump igen. 

M. Ja är det slump. Är det inte ibland val? 

L. Nej ibland tror man liksom, jag bara tror på ödet helt klart. 
Längre fram i intervjun återkopplar jag till skolsituationen i hemlandet 
och till flykten. 

M. Mm. Men då, när du bodde i hemlandet så, när du var 13 år då 
gick du på högstadiet. 

L.  Jag avslutade 6:an 

M. Ja just det. Du hann inte börja på högstadiet. 

L. Nej, jag avslutade inte 6:an, jag hade 2 veckor kvar. 

M. Jaha så fick ni då fly till grannlandet? 

L. Mm det var också ett rent besök. Vi skulle bara besöka min mos-
ter i en stad i grannlandet för att liksom låta hjärnan vila en stund 
och så började gränserna stängas så fick vi inte åka tillbaka. 

M. Mm då fick du lämna alla dina grejor i hemma? 

L.  Ja vi hade bara en liten resväska för att vi trodde att vi skulle vara 
där i en vecka. Två högst. Och så två dagar efter att vi hade läm-
nat hemlandet så började gränserna att stängas och så kunde vi 
inte åka tillbaka igen. Och så på grund av den situationen så fick 
vi fly till grannlandet för att där var inte det värsta som att stanna 
i det första. 

M. Nej just det. 

L. Så då var vi där i 14 månader. 

M. 14 månader, gick du i skolan då? 

L. Mm Det fanns skolor som hade anordnas och jag vet inte, så vi 
gick i vårt hemlands skolor. 

M. Mm 

L. Och jag avslutade 7:an. På väldigt kort tid, på en termin, fick vi 
slänga in allt det här som jag har läst på ett år. 

M. Mm gick det bra? 
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L. Mm det var jätteskoj där också. 

M. Mm Men vad tänkte du på när du bodde där som det här med 
flykten och… 

L. Man koncentrerade sig väldigt mycket på det som händer just nu. 

M. Ja 

L. Man tänkte liksom, ja man drömde inte så mycket vad som skulle 
hända härnäst utan man skulle klara av dagen, så får vi se vad 
som skulle hända dagen därpå. 

Intervjun fortsätter med att Lada talar om hur slumpen ånyo spelat in.  
M. Så badade du inte mycket i havet? 

L. Nej jag vet inte. 

M. Vad gjorde du? 

L. Det är det jag bara undrar själv, liksom det var av en ren slump vi 
hamnade i den staden också. Här när man tänker efter, som alltid, 
det har varit en ren slump. Nej men vi var två familjer som bodde 
där och det var tre barn i dom två familjerna, två mammor och tre 
barn och så kommer en man med en familj, så bad han oss ta 
emot hans familj i vårt rum, så vi tyckte varför inte, så vi tog 
emot dom också. Dom hade en liten liten baby på bara några må-
nader. Och så en tjej till och jag var äldst bland dom och så bodde 
vi tre familjer i ett rum och vi hade det jättemysigt. Visst var det 
inte alla tider jättelätt med den här skrikande babyn men sedan 
när vi skulle bli utslängda från det här pensionatet eller vad det 
nu var, så blev det så, den här kvinnan hade ett litet hus längre 
ner som vi fick åka allihopa till. 

M. Mm. 

L. Så vi räddade livet på oss en gång så räddade hon livet på oss alla, 
ett par månader senare och det kunde man ju inte veta någonting 
om. 

Längre fram i intervjun talar Lada om upplevelser när de kom till Sve-
rige. För att förstå söker jag efter en kronologi. 

M. Alltså var bodde ni först? 

L. Det var ett skepp. 

M. Ja det var skeppet ni bodde på. 
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L. Mm. 

M. Ja det kommer jag ihåg. 

L. Ja kan du tänka dig när jag skulle berätta, Ja jag är på skeppet, var 
då. Skall man bo på skeppet det var jättefint. 

M. Mm Men då var du 14. 

L. 13 ja jag undrar, ja 14. 

M. Liksom lite över 14, så kom du hit och så kunde du inte ett dugg 
svenska då. 

L. Ja och dom flesta var från min egen stad och det fanns ju trygghe-
ten i det. Svenskar var bara dom som jobbade i köket och dom 
som jobbade i receptionen. 

M. Jaha. 

L. Och vakterna som släppte in, liksom bara dom som bodde ombord 
fick komma. 

M. Ja just det. 

L. Och liksom man behövde inte kunna så mycket och det värsta var 
att det som dom anordnade lektionerna men inte i svenska utan i 
engelska, så man undrade varför det. 

5.2.3 Exempel på konstruktion av fallbeskrivning 
Nedan följer ett utdrag ur fallbeskrivningen. Det utdrag jag valt är ska-
pat med hjälp av ovanstående intervjuutdrag men även av andra delar 
av intervjun som inte återgivits ovan, men som rör samma tidsperiod. 

Jag hade två veckor kvar i sjätte klass när vi fick fly till grannlandet. 
Det var en ren slump att vi hamnade där. Vi skulle besöka en släk-
ting i ett annat grannland och stanna i några dagar men när vi kom 
dit började de att stänga gränserna och vi kunde inte återvända. Vi 
hade bara en liten resväska med oss för vi skulle ju bara besöka släk-
tingen en kort tid. Vi ville inte stanna där så vi fick åka till det andra 
grannlandet. Det var bättre där för oss än i det första.  

Vi stannade där i fjorton månader. Jag gick i en bosnisk skola där 
under en termin och läste in sjunde klass. Det var jätteskoj. Man 
tänkte inte så mycket på kriget utan koncentrerade sig på det som 
hände just nu. Man tänkte inte heller så mycket på vad som skall 
hända härnäst utan mer på hur man skulle klara av dagen. Vi bodde 
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vid havet hela tiden men det var konstigt att trots att vi hade det så 
fint så insåg vi inte det. Det är först nu när man tänker tillbaka som 
man kan säga. Gud, att vi inte badade oftare och gjorde saker. Men 
när man inte visste hur de hade det som var kvar hemma då tänker 
man inte på havet, solen och det ena och det andra.  

Det var en ren slump att vi hamnade i just den staden. När jag tänker 
efter har allting bara varit en ren slump. Vi var två familjer som bod-
de tillsammans där, två mammor och tre barn. Så kom en man och 
bad oss ta emot hans familj. Det var en mamma och hennes några 
månader gamla barn. Varför inte, sa vi och tog emot dem. Vi bodde 
sedan tre familjer i ett rum och hade det jättemysigt. Det är klart att 
babyn skrek men sedan när vi blev utslängda från pensionatet eller 
vad det var som vi bodde i, så visade det sig att den här mamman 
hade ett hus nere i söder, som vi alla kunde åka med till. Det räddade 
livet på oss allihop men det visste vi inte då. Min pappa och den 
andra kvinnans man väntade på att få papper för att kunna ta sig ut ur 
landet. Det visade sig då att den kvinnan som vi tagit emot var advo-
kat. Det var en ren slump att det råkade vara en advokat som vi 
hjälpt och nu kunde hon hjälpa oss. När vi sedan efter några månader 
blev tvungna att fly vidare, så av en slump, fanns det en möjlighet att 
ta sig till Sverige. Därför hamnade vi här. Vi kunde lika gärna ha 
hamnat i Danmark.  

Vi kom till x-stad. Vi fick bo på ett skepp i hamnen under två måna-
der. Jag tänkte inte så mycket på att vi var i Sverige. Alla som var 
där var från vårt land och många var från min hemstad. Det fanns ju 
trygghet i det. Svenskarna var bara de som jobbade i receptionen och 
i köket. Det fanns vakter också och de släppte bara ombord dem som 
bodde eller jobbade där.  

Det ordnades lektioner på skeppet. Det värsta var att det var engelsk-
lektioner och inte svensklektioner. Man undrar varför. Jag gick på 
dem för skoj skull. Jag hade inte läst engelska tidigare. Det var nog 
våra landsmän som tyckt att ok nu lär vi oss i alla fall något. Många 
tänkte inte att de skulle stanna så länge i Sverige. Inte vi heller. Vi 
skulle bara stanna en kort tid. Mina föräldrar sörjde. Det var själv-
klart att vi skulle åka tillbaka men efter en tid så sa dom att vi stan-
nar längre i Sverige och ser vad som händer i hemlandet. Men det 
finns ju barn vars föräldrar fortfarande säger att de skall åka tillbaka.  

En dag var jag ute och promenerade i en park i staden. Då mötte jag 
min bästa kompis. Hon bara gick där plötsligt. Det var en slump för 
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om jag inte valt att promenera den dagen så hade vi inte träffats. Vi 
håller fortfarande kontakt med varandra men hon bor i en annan del 
av Sverige. 

Som framgår av sammandraget ovan har jag bakat samman utsagor och 
redogörelser som Lada talat om under olika delar av intervjun till sam-
ma tidsperioder. Jag har i sammandragen strävat efter att åskådliggöra 
en rörelse från förfluten tid och framåt men jag har samtidigt velat und-
vika att framställa beskrivningen så att läsaren förleds till förenklade 
förklaringsresonemang. 

5.2.4 Analys och konstruktion av processer och mönster 
Vid analys och konstruktion av teman, processer och mönster ur empi-
rin arbetade jag med hela empirin d.v.s. såväl med de inspelade inter-
vjuerna och de transkriberade intervjuerna som med fallbeskrivningar-
na. Vid skapandet av fallbeskrivningarna inledde jag arbetet med att 
läsa igenom utskrifterna samtidigt som jag lyssnade på banden. Jag har 
själv genomfört intervjuerna och jag ville återkoppla till samtalssitua-
tionerna genom att lyssna till röstläge, betoning o.s.v. för att inte tappa 
meningsbärande enheter. Intervjuutskrifterna har enbart varit avsedda 
att läsas av mig och har inte bearbetats språkligt. De innebar trots detta 
början till en distansering från de intervjuade kvinnornas perspektiv och 
den mening de givit sina upplevelser. I den fortsatta analysprocessen 
ingår såväl fallbeskrivningarna som intervjumaterialet och jag sökte 
efter återkommande och varierande teman i materialet. Konstruktioner-
na av fallbeskrivningar var avsedd att beskriva de enskilda kvinnornas 
skolår och genomförda skolkarriärer. Syftet med nästa analyssteg var 
att lämna den mer beskrivande nivå som konstruktionen av fallbeskriv-
ningarna utgjort för att fördjupa förståelsen om hur framgångsrika 
skolkarriärer kan utvecklas. Därigenom närmade sig studiens aktörs-
perspektiv ytterligare forskarens och den teoretiska referensramens 
perspektiv. Det sker ett perspektivbyte. Aktörsperspektivet har emeller-
tid också medverkat till innehållet i den teoretiska referensramen ge-
nom att analysarbetet rört sig mellan empiri – teori – empiri – teori 
o.s.v. i enlighet med studiens abduktiva ansats. Det är framför allt be-
greppen som rört skolan som utvecklats ur empirin. I denna fas av ana-
lysarbetet sökte jag efter gemensamheter och variationer i intervjumate-
rialet. Jag sammanförde därefter återkommande teman i beskrivningar-
na till gemensamma mönster. Dessa skapades således utifrån hela em-



 

 87 

pirin, fallbeskrivningarna och intervjumaterialet, och analyserades ut-
ifrån studiens referensram. Jag arbetade därefter med empirin utifrån 
vändpunkter som Fuchs Ebaugh (1988) beskrivit. Jag sökte i intervju-
erna efter beskrivningar av händelser som jag kunde tolka som vänd-
punktsresonemang.  

Jag fann att jag behövde utöka referensramen med begrepp relate-
rade till skolan för att kunna förstå hur skolkarriärerna utvecklats. Stu-
diens etnicitetsperspektiv och studieobjekt innebär att studien fokuserat 
på migrationen som process. I empirin framträdde migrationen som 
avgörande för kvinnornas skolkarriärer. Eftersom kunskapsobjektet i 
studien är skolkarriärer och eftersom språk och språkutveckling har en 
dominerande ställning inom skolforskning om elever med annan etnisk 
bakgrund än svensk valde jag att analysera empirin även som en språk-
process. Jag arbetade först utifrån symboliskt interaktionistiska be-
grepp. Men den rest i empirin som så att säga föll utanför handlade om 
vardagliga pedagogiska möten i skolan och om hur kvinnorna hade 
tolkat den pedagogik som varit synlig för dem genom deras kulturella 
erfarenheter. Jag valde att även analysera empirin utifrån en pedagogisk 
process. Jag utökade referensramen med begreppen inramning och ak-
tivitet som utgör kärnan i synlig respektive osynlig pedagogik hämtat 
från Bernstein (1975, 1983, 1996) och anpassningsprocesser beskrivna 
som integration respektive inklusion hämtat från Emanuelsson (2004), 
Lahdenperä (2001b) och Nieto (2004). Jag sökte också efter vilka stra-
tegier kvinnorna använt sig av för att hantera svårigheter och genomfö-
ra sina skolkarriärer och fann beskrivningar av signifikanta personer, 
enskilda lärare såväl som enskilda elever. Enskilda lärares agerande 
framstod som viktigt, vilket jag fann stöd för i Cummins (1996) forsk-
ning och pedagogiska synsätt. 

5.3 Val av intervjupersoner 
Jag har definierat framgångsrika skolkarriärer som genomförda gymna-
siestudier och erhållen högskoleplats. I definitionen ingår implicit att 
eleven uppfattar utbildning som viktigt. Jag antog att på utbildningar 
med många kvinnliga studenter skulle jag även kunna få kontakt med 
kvinnliga studenter med utländsk bakgrund som hade vistats kort tid i 
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Sverige. Det visade sig emellertid ändå svårt att hitta studenter med den 
bakgrund jag sökte. 

5.3.1 Teoretiskt urval 
Utifrån följande överväganden och personlig förförståelse beslöt jag 
mig för att vända mig till en högskola där studenter utbildas till social-
arbetare och sjuksköterskor. Om jag gjort andra överväganden, kunde 
det ha medfört att jag vänt mig till en utbildning med annan inriktning. 
Jag utgick från följande: 
• Utbildningarna har sin grund i traditionella reproducerande kvinnli-

ga hemarbetsuppgifter. Vid dessa utbildningar är en stor majoritet 
(ungefär 90 procent) kvinnor vilket hänger samman med den köns-
ligt uppdelade arbetsmarknaden (Pettersson, 1991). Eftersom ut-
bildningarna är könsmärkta förväntade jag mig att träffa kvinnliga 
studenter med olika etniska bakgrunder.  

• Utbildningarnas koppling till traditionella kvinnoarbetsuppgifter och 
dess yrkesinriktade studier antog jag kunde underlätta för kvinnor 
som inte kommer från studievana hemmiljöer att söka till högskole-
utbildningar (Ahrne & Leiulfsrud, 2000). Jag har arbetat som lärare 
vid vård och socionomutbildningar och har då mött en blandad 
grupp kvinnliga studenter i olika åldrar och med olika socioekono-
misk och etnisk bakgrund. 

• Jag valde att vända mig till en högskola med vård- och socionomut-
bildningar för att söka intervjupersoner till min studie eftersom det 
på dessa utbildningar krävs höga meritvärden för att bli antagen. 

• Jag beslöt också att endast vända mig till studenter vid de samman-
hållna studieprogrammen. Vid institutionen finns även olika på-
byggnadskurser för studenter som genomfört grundexamen efter att 
de i de flesta fall förvärvsarbetat några år. Deras gymnasietid ligger 
därför oftast långt tillbaka i tiden. 

5.3.2 Urvalsprocessen 
För att få kontakt med kvinnliga studenter som ville låta sig intervjuas 
konstruerade jag en enkel enkät med bundna svarsalternativ (Bilaga 2.). 
Jag ställde frågor om studentens skolgång i Sverige, om föräldrarna var 
födda utomlands och om familjen talat ett annat språk än svenska med 
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varandra i hemmet under studentens gymnasietid. Jag frågade också 
hur gammal studenten var. De studenter som var intresserade av att 
deltaga i en intervju fyllde i sitt namn och sin adress. Jag gav alltså stu-
denterna möjlighet att själva välja om de ville deltaga i studien eller ej. 
Jag besökte samtliga undervisningsgrupper på de teoretiska utbild-
ningsavsnitten vid utbildningsprogrammen vid några olika tillfällen och 
genomförde enkätinsamlingen. Jag läste upp samtliga frågor för grup-
pen innan jag delade ut enkäten eftersom jag så långt möjligt ville und-
vika att frågorna missförstods. Studenterna fyllde i enkäten medan jag 
väntade. Jag samlade in sammanlagt 556 enkäter varav 498 var ifyllda 
av kvinnor. Av dessa talade 103 annat modersmål än svenska i hemmet 
under gymnasietiden och 71 av dem var villiga att låta sig intervjuas. 
Det var bland dessa 71 kvinnliga studenter som jag sökte mina inter-
vjupersoner. Jag var intresserad av första generationens invandrare som 
kommit till Sverige under skolåldern och gått i svensk gymnasieskola. 
De som hade gått hela sin skoltid i Sverige hade endast svensk skoler-
farenhet och hade varit barn när de kommit hit. De som endast läst vid 
kommunal vuxenutbildning hade ingen svensk gymnasieerfarenhet och 
hade inte varit i tonåren vid ankomsttiden alternativt valt att inte läsa 
vid gymnasieskolan när de kom till Sverige. De hade inte min efterfrå-
gade skolerfarenhet. 

I tabellen nedan visas vilken typ av skolgång de 71 kvinnorna en-
ligt enkäten hade genomfört i Sverige. 

Tabell 5.1. De 71 kvinnliga studenter som ej talade svenska i hemmet 
och deras skolgång i Sverige 

Skolgång i Sverige Antal 
Hela skoltiden 23 
Gymnasiet och eventuellt del av grundskolan 21 
Komvux 27 
Summa 71 
Av kvinnorna hade 21 kommit till Sverige sent under skoltiden och gått 
i svenskt gymnasium. Några av dem hade även gått ett eller flera år i 
grundskolans högstadium. Åldersvariationen var stor bland de 21 kvin-
norna med gymnasieerfarenhet från Sverige och sträckte sig mellan 19 
och 43 år. Min ursprungliga strävan hade varit att göra en totalunder-
sökning men eftersom jag arbetade med en retrospektiv intervjustudie 
var det viktigt att intervjupersonerna inte var ”för gamla” så att händel-
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ser och sammanhang hade glömts bort. En människa ger ju alltid me-
ning åt händelser i ljuset av sina nutida erfarenheter (Trost, 1997). Av 
de 21 kvinnorna var 13 under 30 år. Det var dessa 13 jag valde att ta 
med i undersökningsgruppen.  

5.3.3 Den slutliga undersökningsgruppen 
I empirin ingår kvalitativa forskningsintervjuer i form av tematiskt 
strukturerade djupintervjuer med 12 kvinnor. De har intervjuats vid ett 
tillfälle bortsett från Isabelle som jag intervjuat vid två.  

Av de ursprungliga 13 kvinnorna som var under 30 år var det åtta 
som slutligen kom att ingå i undersökningen. Bortfallet om fem kvinnor 
uppstod av flera orsaker. Några av de blivande intervjupersonerna kom 
inte till avtalad plats för intervju. I några fall fick jag inte kontakt med 
dem trots upprepade försök. I något fall hade kvinnan hunnit slutföra 
utbildningen och flyttat.  

Det är en grannlaga uppgift att få ett material som är lagom stort. 
Intervjupersonerna får inte vara för få men inte heller för många. Kvale 
(1997) rekommenderar att ha ett fåtal men djupare och mer innehållsri-
ka intervjuer. Efter analys av de åtta intervjuerna framträdde vissa 
mönster. För att se om dessa kvarstod och i syfte att se om ytterligare 
mönster kunde urskiljas sökte jag ytterligare kvinnor att intervjua. Des-
sa sökte jag genom e-post till några nyantagna studenter med utländsk 
bakgrund i samma utbildningar som tidigare. Jag fann fyra stycken, 
Zelma, Sally, Ana och Elisa, som hade motsvarade bakgrund och som 
ville medverka i studien. I intervjuer med dem framträdde inga ytterli-
gare mönster och de ursprungliga nyanserades ytterligare genom dessa 
intervjuer.  

5.4 Etiska överväganden 
De etiska problemen kan inte reduceras till att intervjupersonerna själva 
valt att medverka i en studie och därmed får ta ansvar för sitt val. Pro-
blemens ”lösning” kan framför allt bestå i att de uppmärksammas och 
hanteras av forskaren. Ett sätt att hantera några av problemen är att till-
frågade intervjupersoner inte utsätts för övertalning om de tvekar att 
medverka i en studie. Några av mina blivande intervjupersoner kom 
inte till avtalad plats. Jag kontaktade dem för att se om det rörde sig om 
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missuppfattning av tid och plats. När de sade att de glömt bort tiden 
misstänkte jag att de var tveksamma till att delta och bad dem ringa till 
min telefonsvarare nästa dag och lämna besked om när de hade tid att 
träffa mig. De hörde inte av sig. 

I intervjusituationer som rör levnadsbeskrivningar kommer inter-
vjupersonerna att göra vissa val i intervjuerna. När någon blir ombedd 
att berätta om sitt liv eller om olika händelser går det inte att berätta 
allt. Beskrivningarna blir förkortade beskrivningar av det som intervju-
personerna mer eller mindre aktivt valt att tala om. Det finns händelser 
och personer som de glömt bort. Det kan också finnas händelser som de 
aktivt valt bort att tala om. I min studie visade det sig i några fall under 
intervjuns gång att några kvinnor upplevde vissa minnen och händelser 
som mycket påfrestande och började gråta. Om hon önskade det så ta-
lade vi vidare om händelsen och de känslor den gav upphov till. Ville 
hon gå vidare så gjorde vi det. I något fall uttryckte kvinnan att hon inte 
ville tala om vissa händelser eftersom de var mycket påfrestande för 
henne, vilket jag respekterade.  

5.4.1 Avidentifiering 
Kvinnorna skall vara anonyma i studien. Hur de skall presenteras är 
avhängigt vad jag tror kan avslöja deras identitet. Kvinnorna kommer 
från länder kring östra medelhavsområdet och främre Asien. Efter viss 
tvekan har jag valt att redovisa deras ursprungsländer som en del av 
heterogeniten inom kategorin elever med utländsk bakgrund. Deras 
beskrivningar är dock enskilda fallbeskrivningar och de representerar 
inte sina olika uppväxtländer. Studien syftar inte heller till att göra jäm-
förelser mellan hur elever från olika uppväxtländer beskriver sina skol-
år. Jag har valt att inte presentera hur långt de hunnit i sina högskoleut-
bildningar vid intervjun. Jag har också valt att ändra namn på orter samt 
att inte ta med händelser som jag tror kan äventyra deras anonymitet. 
Föräldrarnas yrkestillhörigheter i hemlandet och i Sverige har jag strä-
vat efter att formulera i allmänna termer. Under analysarbetets gång 
ändrade jag kvinnornas namn. Jag kunde ha tillfrågat de intervjuade 
kvinnorna vad de ville bli kallade, vilket jag i efterhand tycker hade 
varit ett lämpligt förfaringssätt. Jag hade emellertid inte gjort det vid 
intervjutillfället och det var inte längre möjligt eftersom några av kvin-
norna hunnit slutföra sina studier och jag inte längre hade kontakt med 
dem.  
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5.5 Presentation av de intervjuade kvinnorna 
• Amina är palestinska och har levt som flykting i flera olika länder 

innan hon som 15-åring kom till Sverige. Hon hade hunnit börja på 
andra året i gymnasium med naturvetenskaplig inriktning på Cy-
pern. Hennes mamma hade arbetat som hemmafru och hennes pap-
pa hade arbetat med media. I Sverige gick hon Naturvetenskapligt 
program. 

 
• Ana är från Libanon och kom som 11-12-åring till Sverige. Hon 

hade gått mellanstadiet och delar av högstadiet. Hennes mamma 
hade arbetat som hemmafru och hennes pappa hade arbetat med 
försäljning. I Sverige gick hon Omvårdnadsprogrammet. 

 
• Elisa är från Somalia och kom som 14-åring till Sverige. Hon hade 

gått ut högstadiet i Somalia. Hennes mamma hade arbetat som eko-
nom och hennes pappa varit affärsman. I Sverige gick hon Sam-
hällsvetenskapligt program. 

 
• Isabelle är från Kosovo och hade gått ut sjätte klass när hon som 

13- åring flydde till Sverige. Hennes mamma hade arbetat som 
sjuksköterska och hennes papppa som affärsbiträde. Före flykten 
hade de avskedats av etniska skäl. I Sverige gick hon Omvårdnads-
programmet. 

 
• Lada är från Bosnien och hade gått ut sjätte klass när hon som 13-

åring flydde till Sverige. Hennes mamma hade arbetat som konto-
rist och hennes pappa som fabriksarbetare. I Sverige gick hon Na-
turvetenskapligt program.  

 
• Laila är från Iran och hade gått ett år på gymnasium med humanis-

tisk inriktning när hon som 17-åring flydde till Sverige. Hennes 
mamma hade arbetat som hemmafru och hennes pappa varit bu-
tiksägare. I Sverige gick hon två-årig Social linje som hon därefter 
kompletterade med ett tredje Samhällsvetenskapligt gymnasieår. 

 
• Mira är från Bosnien och hade börjat på humanistiskt gymnasium 

när hon som 15-åring flydde till Sverige. Hennes föräldrar hade ar-
betat som lärare. I Sverige gick hon Samhällsvetenskapligt pro-
gram.  
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• Sally är från Bulgarien och hade gått sjätte klass när hon som 13- 

flydde till Sverige. Hennes mamma hade arbetat inom media och 
hennes pappa som tekniker. I Sverige gick hon Omvårdnadspro-
grammet. 

 
• Sara är från Bosnien och hade nästan slutfört sjunde klass när hon 

som 14-åring flydde till Sverige. Hennes mamma hade varit kultur-
arbetare och hennes pappa tekniker. I Sverige gick hon på Naturve-
tenskapligt program. 

 
• Tanja är från Bosnien och hade gått ett år på ekonomiskt gymnasi-

um när hon som 16-åring flydde till Sverige. I Bosnien hade hennes 
mamma arbetat som butiksägare och pappan som mekaniker. I Sve-
rige gick hon på Barn- och Fritidsprogrammet. 

 
• Zelma är från Kosovo och hade hunnit börja sjätte klass när hon som 

tolvåring flydde till Sverige. Hennes mamma hade arbetat som 
sömmerska och hennes pappa som skolledare. I Sverige gick hon på 
Omvårdnadsprogrammet. 

 
• Zina är från Iran och hade gått två år på fyraårigt gymnasium med 

naturvetenskaplig inriktning när hon som 18-åring flydde till Sveri-
ge. Hennes mamma hade arbetat som sekreterare och liksom hennes 
pappa varit anställd i ett affärsföretag. I Sverige gick hon Naturvet-
skaplig linje. 

5.6 Fortsatt framställning 
Kvinnornas individuella skolkarriärer visade ett mönster av gemen-
samma teman som kunde dela in skolkarriären i faser med vändpunkter. 
Den första fasen innehöll skolerfarenheter före ankomsten till Sverige 
där migrationen utgjorde en vändpunkt i kvinnornas skolkarriär. Den 
andra fasen beskrev väntan på besked om uppehållstillstånd och en pe-
riod när kvinnorna inte gick i skolan alls och så småningom började i 
en förberedande klass. En vändpunkt utgjordes av återupptagandet av 
skolgången i reguljär klass. Den fortsatta fasen beskrev skoltiden. I de 
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olika faserna ingår såväl anpassningsprocesser som pedagogiska och 
språkliga processer. Den fortsatta framställningen följer emellertid inte 
faserna i kronologisk ordning. 

Varje kapitel i resultatdelen inleds med en fallbeskrivning som 
skapats av mig utifrån intervjumaterialet. Den beskriver i viss utsträck-
ning vad som fokuseras i det enskilda kapitlet och är avsedd att utgöra 
en introduktion till och belysning av de teman som tas upp i respektive 
kapitel. De är däremot inte valda för att de är typiska för just de teman 
som behandlas i respektive kapitlet utan för att jag uppfattar dem som 
innehållsrika. Jag har också strävat efter att visa variation i beskriv-
ningar. När jag valt vilka fallbeskrivningar som skulle presenteras har 
detta varit en komplicerad process eftersom jag också strävat efter att 
illustrera variation i ålder och tidigare skolerfarenhet samt i återuppta-
gande och genomförande av skolkarriären. Min strävan har varit att 
visa komplexiteten i de enskilda skolkarriärerna såväl som i hela empi-
rin. 

Fallbeskrivningar kan naturligtvis inte reduceras till några enstaka 
fokuseringspunkter. Genom att presentera hela fallbeskrivningar och 
inte delar av dem har jag velat att synliggöra mönster, variationer och 
komplexa processer i skolkarriärerna. Avsikten har varit att aktivera 
och ge läsaren ett bakgrundsraster för den fortsatta läsningen både i det 
enskilda kapitlet och för hela resultatdelen men framför allt att syn-
liggöra kvinnorna. Fallbeskrivningarna har en litterär form och bygger 
på min språkanvändning även om jag strävat efter att ligga nära kvin-
nornas sätt att uttrycka sig. Varje kapitel avslutas med en sammanfat-
tande kommentar. Teman, processer och mönster utgör en helhet av de 
individuella kvinnornas liv som jag funnit svårt att å ena sidan framstäl-
la som en helhet och å andra sidan samtidigt tydliggöra i sina olika in-
nehåll. I framställningen kan å ena sidan komplexiteten skymma sikten 
för läsaren men görs framställningarna av livsvillkor, erfarenheter och 
strategier för tematiskt renodlade kan det å andra sidan leda till att vik-
tiga aspekter försvinner eller förenklas.  

Kapitel 6 behandlar migrationen och kvinnornas första tid i Sve-
rige medan de väntat på besked om de skulle erhålla asyl. Kapitlet in-
nehåller även kvinnornas beskrivningar av familjens sociala omstän-
digheter avseende boende och förvärvsarbete. I kapitel 7 behandlas 
migrationen och skolgången före återupptagandet i svensk reguljär sko-
la. Kapitlet innehåller kvinnornas beskrivningar av sina skolprestatio-
ner före ankomsten till Sverige, uppehållet i skolgången och den första 



 

 95 

tiden i introduktions- och förberedelseklasser samt återupptagandet i 
form av val till gymnasiet. I kapitel 8 jämförs kvinnornas tidigare 
skolerfarenheter med erfarenheter av skolgång i svensk reguljär skola. I 
kapitel 9 behandlas kvinnornas beskrivningar av relationer och samspel 
med klasskamrater. I kapitel 10 behandlas vändpunkter, utmärkande 
händelser och antingen-eller-val, som mobiliserat eller begränsat kvin-
nornas skolkarriärer. Det sista resultatkapitlet 11 behandlar komplexa 
mobiliserande och begränsande mönster och strategier som medverkat 
till att kvinnorna genomfört framgångsrika skolkarriärer. Studien avslu-
tas med ett diskussionskapitel.  
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6 Att vara flykting 

Gemensamt för alla kvinnorna i studien är att de migrerat som flykting-
ar till Sverige och inte kommit som s.k. anknytningsfall. Migrationen 
till Sverige har utgjort en process som innehöll flera olika vändpunkter, 
som slutligen lett fram till exit (Fuchs Ebaughs, 1988) d.v.s. till att 
kvinnorna flydde. Vändpunkterna i detta kapitel analyseras som utmär-
kande händelser eller händelser som utgjort kulmen på en lång process 
och som påverkat kvinnornas vardagsliv och skolliv. De framträdde 
olika tydligt i beskrivningarna. Teman som framträdde och som be-
skrivs och analyseras i kaptilet är Flykt, Boende och Försörjning. Ka-
pitlet inleds med Miras beskrivning av sina skolår. 

6.1 Mira 
Jag och min familj kom till Sverige när jag var 15 år. När vi bodde i 
Bosnien arbetade båda mina föräldrar som grundskollärare. Jag triv-
des mycket bra med att gå i skolan. Jag tyckte det var lätt så jag 
pluggade inte särskilt mycket men jag hade ändå bra betyg. Jag upp-
fattades som mycket duktig. Jag tyckte om att läsa böcker och läste 
mycket skönlitteratur. Det har jag alltid gjort. Efter grundskolan, som 
är åttaårig, började jag på ett gymnasium med humanistisk inrikt-
ning. Jag har alltid älskat språk och planerade att studera språk vid 
universitetet efter gymnasiet. Vi var muslimer men levde inte något 
religiöst liv, men i samband med kriget förföljdes vi på grund av vår 
religion och tvingades fly. Jag hann gå ett år på gymnasiet innan vi 
fick fly till Sverige.  

Efter att ha tillbringat några månader i några grannländer kom vi till 
Sverige. Medan vi väntade på att våra ansökningar om uppehållstill-
stånd behandlades så bodde vi på flera olika flyktingförläggningar 
och flyttades runt från ställe till ställe. Den första veckan i Sverige 
bodde vi på en flyktingförläggning på  en ort i södra Sverige men se-
dan kunde vi inte bo kvar där utan skickades vidare och fick bo i ett 
tältläger på en annan ort under två veckor. Men vi kunde inte bo kvar 
där heller utan vi flyttades till Stockholm och där bodde vi i en vecka 
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på en flyktingförläggning. Sedan flyttades vi vidare till en flykting-
förläggning som låg vid en militärförläggning. Varje dag såg vi när 
soldater med hundar marscherade förbi. Det fanns också en skjutba-
na som låg intill förläggningen och vi hörde skott varje dag. Det blev 
för mycket för en av mina familjemedlemmar och hon blev sjuk me-
dan vi bodde där. Sen flyttades vi vidare till en annan ort och i den 
flyktingförläggningen bodde vi sedan tills vi fått uppehållstillstånd. 
Många av mina landsmän hade upplevt svåra händelser under kriget. 
Flera mådde väldigt dåligt, både psykiskt och fysiskt, efter allt vad 
de upplevt i Bosnien. De allra flesta vuxna hade aldrig läst engelska. 
Jag talade lite engelska och det hände ofta att de bad mig att jag skul-
le följa med dem in till sjukhuset nattetid för att tolka. Det var svårt 
att säga nej. Idag ångrar jag att jag ställde upp. Jag var för ung för att 
klara av att höra om vad de varit utsatta för. Det har gjort att jag kän-
ner mig äldre än jag är. Jag tänker fortfarande på vad som hänt dem 
och har inte bearbetat det. Jag hade inte gått i skolan sedan vi flydde.  

Efter ungefär 1,5 år fick vi uppehållstillstånd och då började jag i en 
förberedelseklass för grundskolan. Jag vet inte varför jag gick i den 
klassen men efter ett halvt år fick jag fortsätta på en introduktions-
kurs till gymnasiet. Sedan började jag på samhällsvetenskapligt pro-
gram. Jag tyckte mycket om att läsa och jag var fortfarande intresse-
rad av att studera språk, så jag valde humanistisk inriktning. Jag läste 
svenska, engelska, tyska, italienska och spanska på gymnasiet. 
Mamma kunde hjälpa mig med grammatiken om det behövdes. Vi 
bodde fortfarande kvar på flyktingförläggningen när jag började på 
gymnasiet. Vi hade vänner som bodde i en stad i Sydsverige. Mina 
föräldrar kände sig ensamma och bestämde att vi skulle flytta dit. 
Våra släktingar är döda.  

Jag hade bara gått några månader på gymnasiet när jag fick byta ort 
och skola. Jag visste inte att man på den nya orten kunde önska vil-
ken skola man skulle gå på utan jag placerades på en gymnasieskola. 
Det gick nästan bara invandrare på den skolan. Jag trodde inte att jag 
hade något att säga till om. Nu vet jag att jag kunde valt en annan 
skola. Det hade jag gjort. Jag ville lära mig svenska och det gör man 
inte när man bara går med andra som inte heller kan så bra men jag 
visste inte att jag kunde välja, för ingen talade om det för mig.  

Jag trivdes inte på gymnasiet. Jag ville sluta så fort som möjligt. Jag 
hade ju inte kunnat gå i skolan under några års tid så jag kände mig 
för gammal. De andra i klassen var så barnsliga tyckte jag. Jag var 
tre år äldre än de flesta i klassen men jag kände mig ännu äldre. Det 
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var inte bara det att jag kände mig för gammal som gjorde att jag inte 
trivdes, utan det var också för att jag tyckte lärarna var orättvisa. Inte 
alla men de flesta. Två lärare sa att jag kunde inte få så högt betyg 
som jag hade på proven eftersom jag varit för kort tid i Sverige. Först 
frågade de mig hur länge jag varit i Sverige, sedan bestämde de vil-
ket betyg jag skulle ha. Det var så annorlunda i skolan i jämförelse 
med hur det var i hemlandet. Det var också därför jag inte trivdes. 
Vissa lärare struntade i om eleverna redovisade sina grupparbeten. 
De delade ut uppgifter som de inte följde upp. Det tyckte jag var jät-
tekonstigt. Lärarna sa att ni har si och så lång tid på er att grupparbe-
ta. När tiden var slut så frågade de om någon ville redovisa. Då sa 
eleverna nej och då sa läraren bara nähä. Jag tyckte det kändes me-
ningslöst så jag slutade att jobba med grupparbeten. Man behövde ju 
inte redovisa dem. Jag tycker att läraren skall gå igenom det vi skall 
arbeta med på timmen först. Läraren skall strukturera materialet. Se-
dan skall eleverna jobba vidare. En lärare skall hjälpa eleverna. Det 
kändes också fel att kalla läraren du eller vid förnamn. Man måste 
inte tycka om läraren men det innebär att man visar respekt om man 
säger Ni. Eleven skall lyssna till vad läraren har att säga och det skall 
vara tyst på lektionen. Eleverna skall inte sitta och prata med var-
andra på lektionerna. Det gjorde svenskarna alltid. De satt längst bak 
i klassen och pratade. I hemlandet fick man sämre betyg om man 
uppförde sig olämpligt. Man kunde inte bråka med läraren.  

Jag tyckte att lärarna var mycket strängare mot oss invandrare än 
mot svenskarna när de satte betyg. De var orättvisa. De utgick från 
hur länge man varit i Sverige. Jag kommer ihåg när jag läste svenska 
A. Då var det bara en svensk tjej och jag som klarade allting. De 
andra fick skriva om. Det behövde aldrig vi. Jag kunde svensk 
grammatik mycket bra. Det var för att jag hade lärt mig språket från 
början. Jag kunde svensk grammatik mycket bättre än många svens-
kar. Jag tycker ju mycket om språk.  Men läraren sa till mig när hon 
skulle sätta betyg i slutet att jag skulle kunna fått VG men eftersom 
jag varit en så kort tid, 4-5 år, i Sverige kunde hon bara ge mig G. 
Men hon gav VG till en svensk med knappt godkänt på uppgifterna. 
Jag är så förbannad. Jag har upplevt så mycket sådant genom de tre 
gymnasieåren.  Det var likadant i ett annat ämne. Läraren frågade 
alltid hur länge jag varit i Sverige. En gång sa jag att jag var född 
här. Ja du kan få VG sa läraren. Jag sa då att jag bara skojade. Lära-
ren ändrade sig och sa att jag bara kunde få G eftersom jag varit bor-
ta mycket. Jag förstod så småningom att det var viktigt att vara på 
lektionerna och att våga prata.  
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Jag skolkade mycket. Jag umgicks bara med landsmän. Jag tyckte att 
de var de enda som kunde förstå mig. Båda mina föräldrar mådde 
mycket dåligt och de trivdes inte alls i Sverige. De hade inget arbete 
utan levde på socialbidrag. Pappa lyssnade på nyheter från kriget 
hela dygnet. Det förstår jag att han ville men det var jobbigt att under 
flera års tid alltid bara höra om kriget och vad som hände där. Mina 
föräldrar umgicks endast med landsmän. De hade bara kontakt med 
svenskar när de hade kontakter med myndigheter och eventuellt när 
de gick till affären och handlade. Det bodde bara invandrare i den 
stadsdel vi bodde. Pappa kunde ingen svenska men min mamma 
kunde lite grann. Till slut blev det för mycket för pappa och han blev 
mycket sjuk. Då var jag på sjukhuset hela tiden och tolkade.  

Jag orkade inte alls gå till skolan längre och jag funderade allvarligt 
på att sluta skolan. Jag hade så stor frånvaro att jag kunde förlora 
mitt studiebidrag. Min klassföreståndare tog kontakt med mig och 
frågade varför jag var borta så mycket. Vi hade inte råd att förlora 
studiebidraget så jag kände att jag måste prata med henne. Jag berät-
tade hur jag kände det i skolan och att jag vantrivdes. Jag berättade 
också hur jag hade det hemma. Läraren lyssnade och jag kände fak-
tiskt att läraren förstod mig. Jag fick hjälp på det viset. Jag bestämde 
mig för att jag skulle gå kvar på gymnasiet. Jag hade ju bara ett år 
kvar. Under det sista året trivdes jag inte heller och jag var fortfaran-
de borta ganska mycket fast inte lika mycket så tidigare. Jag fick 
högsta betyg på de sista proven. Efter gymnasiet sökte jag och kom 
in på högskolan.  

Mina föräldrar fick aldrig något arbete i Sverige. De har flyttat till-
baka till Bosnien. Jag är mycket mer religiös idag än tidigare. Jag har 
planerat att börja använda huvudsjal. Jag upplever mig som Bosnisk-
svensk-muslimsk kvinna. Jag träffar svenskar i skolan men jag um-
gås bara med landsmän. Jag bor kvar i samma  bostadsområde som 
tidigare och där bor nästan bara invandrare.  

6.2 Migrationsprocessen 
Migrationen till Sverige har utlösts av förhållanden som påverkat kvin-
nornas vardagsliv och skolliv men som också kunde vara sådana att de 
hotat deras existens. Kvinnorna har flytt för att undkomma politisk för-
följelse, etnisk rensning eller död. För Sara, Mira, Tanja, Lada, Isabelle 
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och Zelma har politiska förändringar på Balkan med kopplingar till 
religionstillhörighet lett till flykten. Sara, Mira, Tanja och Lada har flytt 
undan krig och s.k. etniska rensningar som genomförts mot muslimer i 
Bosnien och Ana har flytt undan kriget i Libanon. Zelma och Isabelle 
har flytt från Kosovo till Sverige. Sally har flytt tillsammans med sin 
familj från Bulgarien. Amina är statslös flykting och hennes familj har 
lämnat Palestina för flera generationer sedan. Amina har levt hela sitt 
liv i exil. Lailas, Zinas och Elisas föräldrar har varit medlemmar i för-
bjudna politiska partier i Iran respektive Somalia. I Tanjas, Ladas, Isa-
belles och Aminas beskrivningar har flera olika vändpunkter framträtt i 
beskrivningarna som lett fram till flykten. Migrationsprocessen fortsat-
te efter flykten fram tills dess att kvinnorna erhållit asyl i Sverige (Al-
Baldawi, 1998). Med andra ord har inte flykten avslutats förrän kvin-
norna erhållit besked om att de fick stanna i Sverige. Migrationsproces-
sen har haft varierande längd för kvinnorna. Flykten hit har varierat 
tidsmässigt mellan några månader till över ett år. Det är ett gemensamt 
mönster i beskrivningarna att kvinnorna under minst ett års tid inte har 
gått i skolan. 

6.2.1 Flykten 
Lada har beskrivit sin flykt till Sverige som en räcka av tillfälligheter, 
som har räddat hennes liv och som jag uppfattat innehållit flera utmär-
kande vändpunkter som påverkat och ändrat hennes livsförlopp. Hon 
och hennes mamma skulle besöka en släkting som bodde utanför Bos-
nien några dagar och den resan blev början på Ladas flykt. 

Vi hade bara en liten resväska för att vi trodde att vi skulle vara där i 
en vecka. Två högst. Och så två dagar efter att vi hade lämnat landet 
så började gränserna att stängas och så kunde vi inte åka tillbaka 
igen. Och så på grund av den här situationen så fick vi fly till ett an-
nant grannland för att där var inte det värsta. (Lada) 

Enligt Bustos och Ramos-Ruggiero (1985) är det vanligt att barnen inte 
involveras av föräldrarna i planeringen för flykten, för att de inte skall 
röja flyktplanerna. Varken Laila eller Zina har känt till flyktplanerna i 
förväg. Lada har uppfattat att flykten inleddes av en slump, vilket det 
naturligtvis kan ha varit, men en annan tolkning är att resan varit början 
på en flykt som familjen planerat utan Ladas vetskap. Oavsett anled-
ning till resan har den utgjort en vändpunkt i Ladas liv. Eftersom famil-
jen inte deltagit i resan splittrades familjen och Lada och hennes mam-
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ma kom att under ett år vistas i ett grannland. Tillsammans med några 
andra kvinnor och barn väntade de på att männen skulle erhålla ”pap-
per” så att de kunde ta sig ut ur landet. En av kvinnorna ägde ett hus i 
en annan del av landet och när de ”blev utslängda” från pensionatet de 
bodde på tog de sig dit. Det utgör en annan viktig händelse som ändrat 
Ladas livsförlopp eftersom det troligtvis har räddat hennes liv. Lade 
sade att först i efterhand har hon förstått att flytten från pensionatet till 
huset i en annan del av landet räddat dem undan en av krigets värsta 
etniska rensningar. Hon upplevde att det varit en ”ren slump” att de 
undkommit och överlevt. Ladas familj splittrades som nämnts under ett 
år. Deras återförening utgör en annan utmärkande händelse. Enligt Al-
Baldawi (1998) utgör separationer under flykten och särskilt om det 
inte sker någon återförening traumatiska upplevelser. Under detta år 
avbröts Ladas skolgång i samband med att gränserna stängdes och de 
inte kunde återvända till Bosnien. Den återupptogs under några måna-
der i ett grannland när hon tillsammans med andra bosniska ungdomar 
läst en del av åttonde klass, för att därefter avbrytas pånytt när förhål-
landena i landet blivit allt mer hotfulla för de bosniska muslimerna och 
de fick fly till en annan del av landet. 

Isabelle föddes också på Balkan. I hennes beskrivning uppfattar 
jag migrationen som kulmen på en process som startat långt före hen-
nes skolstart. Isabelles föräldrar har olika etniska tillhörigheter, jugo-
slavisk respektive kosovo-albansk. Familjen har haft svårigheter att 
accepteras i Jugoslavien och när Isabelle var sex år gammal har famil-
jen migrerat till Kosovo där de trott att de skulle ha lättare att bli accep-
terade. Isabelle började i årskurs 1 i Kosovo. På grund av sitt giftermål 
över etnicitetsgränserna blev föräldrarna så småningom arbetslösa. Ef-
ter att ha bott sex år i Kosovo beslöt familjen att fly till Sverige. 

Ja vi fick lämna allt och alla, men jag vet inte, jag var nog inte så 
ledsen, det var jag inte, det kommer jag ihåg, för att på grund av allt 
som hände där i Jugoslavien, för att min ena förälder är kosovoalban 
och min andra är jugoslav så och så vi bodde först i Jugoslavien då i 
6 år och sedan flyttade vi till Kosovo. Så det var svårt att leva när 
man är halv och dom två länderna krigar mot varandra ju och så har 
man en förälder som kommer därifrån så det var ganska skönt. Det 
var inte så att jag blev mobbad eller så men man kände ändå att det 
var skönt att komma därifrån. (Isabelle) 
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När grannar som flytt till Sverige hörde av sig till familjen och sade att 
det gick att ta sig hit beslöt de att fly till Sverige och de undkom där-
med den alltmer tilltagande etniska förföljelsen och kriget i Kosovo.  

Tanja beskrev att hennes skolgång avbröts före själva flykten ef-
tersom hon inte kunde gå till skolan p.g.a. skottlossning när kriget i 
Bosnien brutit ut. När de ”etniska rensningarna” sedan tilltog flydde 
familjen och Tanjas skolavbrott förlängdes. 

Det var rätt så jobbigt att alltså pendla till skolan varje dag för att det 
skjuts. Man kan bli dödad på vägen till skolan så jag fick sluta. Se-
dan var jag hemma i flera månader, kanske 4-5 månader. Sedan fick 
vi komma till Sverige. (Tanja) 

Amina beskrev migrationen som en lång process. Hon hade aldrig be-
sökt Palestina där hon upplevde att hon hade sin etniska tillhörighet. 
Hennes släkt hade levt i exil under flera generationer. Exiltiden inled-
des vid andra världskriget när hennes släkt drevs bort från Palestina. 
Amina föddes i Kuwait och när hon var några år gammal flyttade fa-
miljen till Syrien och några år senare till Libanon som de efter några år 
tvingades lämna i samband med kriget. Familjen flydde därefter till 
Cypern. Från Cypern fick familjen möjlighet att ta sig till Sverige. Poli-
tiska förändringar påverkade exilpalestiniernas möjligheter till uppehåll 
i de länder de vistats i och ledde till flyttrörelser som så småningom 
förde Amina till Sverige. Under exiltiden gick Amina i olika skolsy-
stem och hennes skolgång avbröts och återupptogs vid flera tillfällen i 
olika kontexter och system.  

I likhet med Amina tvingades Ana fly från Libanon under kriget. 
Samtliga intervjuade kvinnor i studien, förutom Zina och Laila, har 
erfarenheter av att leva i länder som befunnit sig i krig.  

För de intervjuade kvinnorna har flykten gått via grannländer och 
slutligen genom Europa. Amina sade att familjen när de vistades på 
Cypern läste om Sverige och att de uppfattade att det var ett land de 
skulle kunna trivas och bo i. I de övriga kvinnornas beskrivningar fram-
trädde inte målmedvetna planer om att fly just till Sverige. Det kunde 
istället vara telefonsamtal från vänner som redan flytt eller färjor från 
Tyskland som avgått till Sverige före färjor till Danmark som avgjort 
vilket land de slutligen sökt asyl i. De bosniska flyktingarna Lada, Sara, 
Mira och Tanja och deras familjer hade från början inte planerat att 
stanna i Sverige utan att återvända så snart som förhållanden i Bosnien 
tillät.  
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6.2.2 I väntan på asyl 
Migrationsprocessen fortsatte i Sverige (Al-Baldawi, 1998). Efter an-
komsten hit väntade kvinnorna och deras familjer på att deras ansök-
ningar om asyl skulle behandlas och deras framtida existentiella villkor 
och skydd mot förföljelse skulle avgöras. De var utlämnade åt myndig-
hetspersoner som avgjorde både om de skulle få vistas i Sverige och 
var de skulle bo i väntan på att deras ansökan behandlades och avgjor-
des. Vid denna tid bestämde Invandrarverket var asylsökande fick bo-
sätta sig i väntan på beslut. Medan deras ansökningar behandlades flyt-
tades de runt i Sverige. Det skedde i varierande utsträckning och till 
olika slag av boende. I intervjuerna beskrev kvinnorna flyktingförlägg-
ningar i form av tältläger, båt, hotell, baracker och hyreshus. Geogra-
fiskt var de belägna från Kiruna i norr till Ystad i söder.  

Både Mira och Tanja beskrev att de hade flyttats runt i stor ut-
sträckning och bott på flera olika platser. Mira talde i den introduceran-
de fallbeskrivningen om boende invid en svensk militärförläggning. 

Först var vi i en tid i en stad i södra Sverige, sedan bodde vi i tält i 
två veckor, sedan var vi en månad utanför en stad i Mellansverige, 
sedan var vi några månader vid X (anonymiserat) som är en militär-
förläggning. Där blev en familjemedlem sjuk för att det var en mili-
tärförläggning. Det blev för mycket sedan flyttade vi till en annan 
stad. (Mira) 

Förutom den psykosociala stress som migration innebar (Al-Baldawi, 
1998) utsattes Mira och hennes familj för ytterligare stress när de bodde 
i ett flyktingläger med ovannämnda placering. Hon sade att de såg mili-
tärer marschera till skjutbanan med hundar varje dag och att en av hen-
nes familjemedlemmar fick ett psykiskt sammanbrott i samband med 
att de bodde i flyktinglägret. Hon sade också att hon använts som tolk 
på sjukhuset när bosnier behövde få vård. Hon hade vid dessa tillfällen 
fått ta del av upplevelser hon menade att hon inte varit vuxen att ta del 
av. Mira fick inte någon form av ”krishjälp” eller annat stöd från sjuk-
vården eller från annan myndighet i samband med det. Hon beskrev 
senare i intervjun att hon känner sig mycket äldre än vad hon är och att 
hon numera ångrar att hon ställde upp som tolk, men att det varit svårt 
att säga nej.  

Tanja sade vid intervjun att hon sedan flykten vill att hennes da-
gar skall vara förutsägbara.  
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Ja jag måste ju ha det, att veta hur det blir, alltså hur min dag ska se 
ut för jag menar att man blir så trött och flytta runt och jag vet inte 
men när jag sökte utbildningen så sökte jag bara här där jag bor, ald-
rig att jag skulle vilja flytta. Det är inte bara, jag orkar inte att flytta 
det är fruktansvärt. Samla ihop sina grejor och flytta, inget för mig. 
Men alltså jag trivs här och det är det viktigaste. (Tanja) 

Förluster av trygghet och förutsägbarhet utlöser stress för alla migranter 
enligt Al-Baldawi (a.a.). Stressen kan ha förstärkts när kvinnorna väntat 
på besked om deras ansökningar om uppehållstillstånd skulle beviljas 
och under den tiden flyttats runt av Invandrarverket. Jag har tolkat Tan-
jas beskrivning som en strategi att hantera den stress som uppkommit 
under migrationsprocessen. Strategin kan beskrivas som att inte utsätta 
sig för fler uppbrott och omflyttningar utan bo kvar i den stad hon bor i 
och att leva ett så inrutat och förutsägbart liv som möjligt. På det sättet 
hanterar hon stress som uppkommit under migrationsprocessen.  

I samband med att förföljelserna tilltog i Bosnien och kriget utbröt 
kom ett stort antal flyktingar till Sverige. Under en period var platsbris-
ten stor på flyktingförläggningarna. Under åren 1991-1995 togs 60 000 
bosniska flyktingar emot i Sverige (www.Regeringskansliet.se). Flyk-
tingar placerades tidvis på en stor passagerarbåt som låg i hamn. Det 
förekom också att de placerades i tältläger. Av intervjumaterialet fram-
går att både Lada och Tanja bott en tid på båten. Båten låg i hamn och 
ombord bodde endast flyktingar från Bosnien i väntan på att deras an-
sökningar om uppehållstillstånd behandlades. Det var endast flyktingar 
och tjänstemän som fick komma ombord. De boende talade samma 
språk och många kände varandra sedan tidigare. Flera kom från samma 
hemstad. Lada sade att flyktingarna anordnade kurser i engelskspråkigt. 
Hon uppfattade att de vuxna gjort det för att ha något att göra. De pla-
nerade inte att stanna i Sverige utan att återvända till Bosnien så snart 
som möjligt. En tolkning är att de vuxna eventuellt förberett sig för en 
vidare migration till något engelskspråkt land. 

Sedan var liksom, man fick ju aldrig stanna så jättelänge på skeppet. 
Liksom man var ju bara där några månader sedan fick man ju den 
här, liksom dom ropade upp ens namn på receptionen och så skulle 
man infinna sig där och så sa dom var man skulle åka. Och det roli-
gaste var när man fick det här pappret, någon stad och liksom det 
fanns en karta i receptionen och så kunde man leta efter staden och 
dom flesta som kanske fick Kiruna dom tyckte liksom så långt upp. 
(Lada) 
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Jag har uppfattat ett stänk av äventyr i Ladas beskrivning. Ladas familj 
separerades som nämnts under ett år och hon och hennes mamma levde 
i ett grannland till Bosnien i väntan på att pappan skulle erhålla ”pap-
per” och kunna ansluta sig till dem. Även om separation kan ha innebu-
rit ytterligare psykosocial stresspåverkan utöver den förlust av trygghet 
som själva flykten och väntan på asyl inneburit, kan vistelsen med en-
bart landsmän på båten ha medverkat till känslor av trygghet som redu-
cerat stressen för Lada. Bosnierna levde på båten och det förekom ing-
en eller mycket liten kontakt med vardagslivet utanför.  

Ja och dom flesta var från min stad och det fanns en trygghet i det. 
Svenskarna var bara dom som jobbade i köket och dom som jobbade 
i receptionen. (Lada) 

Lada sade också att hon inte upplevt båten som utländsk eftersom det 
endast bott bosnier ombord och flera av dem tidigare bott i hennes 
hemstad. Hon tänkte inte på att hon var i Sverige eftersom ”alla” talade 
samma språk som hon.  

En del flyktingförläggningar var placerade i bostadshus som även 
inrymde permanentboende. Isabelle var den enda av de intervjuade 
kvinnorna som talade om den typen av förläggning. Här lärde Isabelle 
känna en svensk flicka som hon började att umgås med och hon kom 
tidigt i kontakt med svenskar och svenska språket.  

Ja alltså vi bodde ju i samma byggnad, det gjorde vi, men saken är 
att vi hade grannar som kom från vårt land också men det är inte så 
att vi var bara flyktingar utan vi var blandade. Det är som idag du 
vet, i vissa ställen. Och ja sedan började jag spela handboll med 
svenska tjejer, jag bara gick där för att se hur hon spelade och hennes 
mamma var tränare då. (Isabelle) 

I flyktingförläggningar som var belägna i hyreshus har myndigheter, 
eventuellt mer eller mindre medvetet, skapat ett handlingsutrymme för 
interaktion mellan flyktingar och övriga boende. Isabelle sade att en del 
ungdomar som varit flyktingar från Kosovo, i likhet med henne, ut-
vecklat relationer med svenska ungdomar men att andra inte gjort det. 
De övriga intervjuade kvinnorna talade enbart om förläggningar som 
varit avskilda från svenskt vardagsliv. 

Migrationen har inneburit exit från skolan. I väntan på att de kun-
de återuppta skolgången beskrev flera av kvinnorna att de på egen hand 
börjat lära sig svenska. Ur intervjuerna har även TV:n framträtt som 
viktig. Amina och Zina sade att de tittat mycket på TV och att de fram-
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för allt sett engelska filmer med svensk textning. Den svenska textrem-
san tillsammans med bilderna och engelskt tal underlättade förståelsen 
och samtidigt använde de lexikon. Amina beskrev att hennes arabiska 
lexikon inte varit tillräckligt avancerat och inte innehållit tillräckligt 
många glosor vilket hon upplevt som ett problem men att det numera 
finns betydligt mer avancerade lexikon. Isabelle beskrev att det varit 
viktigt att hon haft en svensk kompis för hennes möjligheter att börja 
lära sig svenska. Hon sade att de kommunicerat med hjälp av kropps-
språk och med de ord som hon hunnit lära sig. Sally från Bulgarien 
sade att hon och hennes mamma köpt böcker och lexikon och börjat att 
studera svenska hemma medan de väntat på besked om huruvida de 
skulle erhålla asyl.  

Enligt Ogbus (1991) indelning i frivillig och ofrivillig migration 
har kvinnorna kommit ofrivilligt till Sverige eftersom de kommit som 
flyktingar men det var endast de bosniska kvinnorna som sade att de 
från början inte planerat att stanna utan att snarast återvända. Hur ange-
lägna kvinnorna från början varit att lära sig svenska sammanhängde 
med tankar om att kunna återvända. De bosniska kvinnorna var till att 
börja med inte angelägna att lära sig svenska eftersom de planerat att 
återvända så snart som förhållandena i landet tillät det. Lada nämnde 
engelskkurser och inte svenskkurser som anordnats på flyktingbåten 
hon bott på under en tid. Förhållandena i Bosnien medgav emellertid 
inte att kvinnorna kunde återvända. Efter en tid av ovisshet erhöll samt-
liga intervjuade kvinnor asyl. När flyktingar erhållit besked om att de 
får stanna, minskar enligt Al-Baldawi (1998) migrationsstressen. Till-
varon stabiliseras eftersom migranter upplever ett visst mått av trygghet 
när de får besked om att de får stanna.  

6.3 Omstart 
Besluten om asyl innebar att kvinnorna och deras familjer fick stanna i 
Sverige och att de skulle etablera sig i samhället och på bostads- och 
arbetsmarknaden. Det gällde även de bosniska flyktingarna som plane-
rat att återvända eftersom förhållandena i landet snarare förvärrats än 
förbättrats under den här perioden. Kvinnorna och deras familjer mötte 
en boendesegregation som framför allt hänvisade nytillkomna till 
svenskglesa bostadsområden (Andersson, 2000) samt en arbetsmarknad 
där deras kompetenser och tidigare erfarenheter i stor utsträckning inte 
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ansågs gångbara, vilket även visats av Edin (2001) och Arai, Schröder 
och Vilhelmsson (2000).  

6.3.1 Flyttmönster  
När kvinnorna och deras familjer så småningom beviljats asyl kunde de 
söka en bostad i den kommun de önskade. Det uppstod ett handlingsut-
rymme som de kunde utnyttja och som de utnyttjade. Ett mönster fram-
trädde i intervjuerna. Samtliga kvinnor beskrev att de lämnat de orter 
som de placerats i av Invandrarverket. Därefter har familjerna, bortsett 
från Anas, till att börja med i bosatt sig i miljonprogrammens områden. 
Den etniska svenskglesa bostadssegregation som dokumenterats i väl-
färdsrapporter framträder tydligt i intervjumaterialet. Några av kvin-
norna har emellertid beskrivit flyttrörelser som inte förefaller varit 
påtvingade utan snarare föranledda av att de till att börja med sökt sig 
till bostadsområden där man haft kontakter. Därefter har några av kvin-
norna valt att lämna dessa områden medan några valt att stanna. Run-
fors (2003) skriver att ju mer nordisk en grupp uppfattas desto lättare är 
det för dem att få bostad utanför svenskglesa områden. Flyttningen fö-
refaller i denna studie snarare kunna kopplas till förvärvsarbete efter-
som det är i familjer där en av föräldrarna erhållit förvärvsarbete som 
flyttrörelser beskrivits.  

Mira, Sara och Zelma sade att de efter besked om att de erhållit 
asyl flyttat till områden där familjerna hade vänner eller släktingar. 

För att våra bästa kompisar, mammas och pappas, dom bor här, så 
det var därför dom ville att vi skulle vara tillsammans, för vi har inga 
släktingar här, dom är döda kan man säga. (Mira) 

Sara sade att hennes mamma hade en bror som bodde i Sydsverige och 
att familjen därför flyttat dit från Mellansverige. Sara upplevde det som 
problematiskt att bo i ett område som var bekant som ett problemområ-
de. Hon beskrev att på gymnasiet skämdes hon för att berätta att hon 
bodde där.  

Ja. Alltså vi bodde där ett år. Vi bodde på Solgården. Men sedan flyt-
tade vi hit. Jag vill aldrig säga att jag har bott på Solgården. Man 
snackar så mycket om det så jag fick för mig att om man säger att 
man bor på Solgården så tror alla att jag är en dålig människa. (Sara) 

Sara upplevde det som socialt stigmatiserande att bo i ett bostadsområ-
de som hon visste hade låg status och hon ville inte förknippas med 
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området och därigenom själv få låg status. Hon beskrev att hon blivit 
hembjuden till klasskamrater men inte gått dit för att hon inte skulle 
känna sig tvingad att bjuda tillbaka. Hon sade att hon visste att de ville 
veta mer om henne och kanske ville de se hur hon bodde. När hennes 
pappa fått arbete flyttade Sara och hennes familj till en bostad närmare 
centrum av staden. Tanja flyttade också till Solgården och har bott kvar 
där sedan dess. Hon beskrev boendet där som ett dilemma. Å ena sidan 
önskade hon bo kvar i området men å andra sidan beskrev hon att hon 
inte uppfattade att livet i området motsvarade ett normalt liv som hon 
ville leva.  

Nej men alltså det är synd att man måste flytta därifrån ja det blir 
man om man vill vara i ett normalt liv. Alltså att man har ett jobb 
och att man umgås med dom som alltså som svenskar, såklart att 
man måste ha kompisar och så. Man måste ju ha kompisar som är 
svenskar, om man vill lära sig svenska, alltså riktig svenska, inte in-
vandrarsvenska så att säga. Så att man vill, om man vill leva ett 
Svensson-liv så att säga, så man blir tvungen att flytta därifrån, för 
att det liknar ju ett helvete där. För oss är det helt OK, men vi bodde 
där som zigenarna bor och från början var det helt OK, men sedan 
till slut vi var tvungna att flytta därifrån, på grund av att man har mu-
sik varje natt och så alltså bråk och allt möjligt, polis kom dit varje 
dag. Så vi flyttade till en annan gata och just nu så är det alltså araber 
som bor där och så dom har så fruktansvärt mycket barn och där är 
bråk i trapporna varje dag. Man blir trött på allt detta man vill leva 
normalt. (Tanja) 

Tanja uttryckte i intervjun en ambivalens till sitt bostadsområde och 
sina planer på en eventuell flyttning. Hon uttryckte också ett avstånds-
tagande till två andra etniska minoriteter i området som hon beskrev 
som problematiska, annorlunda och störande. I svenskglesa bostadsom-
råden är heterogeniten bland invandrarna stor (Ristilammi, (1997). Jag 
har tolkat det som att hon varken identifierade sig med kategorin in-
vandrare eller med bostadsområdet och att hon snarare definierade ett 
normalt liv som ett svenskt liv. Det var inte ett liv så som det levdes av 
zigenare och araber.  

Vid intervjutillfället bor Tanja liksom Mira, Isabelle, Sally, Zel-
ma, Laila och Zina i liknande svenskglesa områden som de bosatte sig i 
när de erhållit asyl. Miras och Tanjas föräldrar hade återvänt till Bosni-
en. Isabelle och hennes föräldrar flyttade under gymnasietiden till ett 
liknande men lugnare område än det som familjen tidigare bodde i. 
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Amina har efter gymnasiestudierna bosatt sig i ett villaområde i utkan-
ten av sin stad.  

Laila och Zina bor som tidigare kvar i bostadsområden med fler-
familjshus och hög andel migrerad befolkning men till skillnad från 
Mira, Tanja, Sally, Zelma och Isabelle så bor de i mindre städer. Vid 
intervjutillfället är båda gifta och Laila liksom Amina bor med man och 
barn.  

Boendet beskrevs av Mira och Amina även ha verkat i riktning 
mot ett stärkande av religiösa muslimska tillhörigheter. Medan Amina 
värjt sig hade Mira funderingar på att börja använda huvudsjal. Amina 
beskrev att det varit svårt att motstå mer eller mindre uttalade krav från 
grannar att bära huvudsjal när hon bodde i ett svenskglest område. Om 
grannen började bära den blev man uttittad om man inte själv gjorde 
samma val. Hennes mamma, som inte tidigare burit huvudsjal, gjorde 
det under en tid men upphörde med det när de flyttade till ett sekulari-
serat bostadsområde. Amina beskrev att även hon uppfattar dessa mer 
eller mindre outtalade krav när hon numera besöker vänner i bostads-
området där de bodde tidigare. Mira föddes i en familj som inte uppfat-
tade sig som religiös men de hade muslimsk tillhörighet. Mira har se-
dan familjen beviljades asyl bott i samma område som Amina beskrev 
ovan. Hon bor kvar i området och under intervjun nämnde hon att hon 
funderade på att börja använda huvudsjal för att tydligare definiera sig 
själv.  

Anas flyttrörelser avviker från de övrigas. Familjen bosatte sig till 
att börja med i en mindre stad i ett bostadsområde som Ana beskrev 
som ett område där alla hade högre utbildning. Familjen var den enda 
utländska familjen i området och bostäderna utgjordes av radhus. Anas 
radhus ägdes av kommunen vilket tydliggjordes genom att det stod 
kommun och inte efternamn i områdets gemensamma tvättstuga. Ana 
fick tidigt svenska kamrater och hon sade att hon varit den enda ut-
ländska eleven i skolan. Hon var mycket populär och synlig för de öv-
riga eleverna. Hon beskrev att hon uppfattats som söt och snäll. Famil-
jen hade fått bostad i detta område i samband med kommunplaceringen. 
Fadern hade önskat att familjen skulle bli integrerad i svenskt vardags-
liv. De hade även valt denna kommun för att undvika att bli placerad 
långt norrut i Sverige. Det var dock endast barnen i familjen som fått 
svensktalande kontakter i området. Föräldrarna hade haft svårigheter att 
lära sig svenska eftersom de var analfabeter. Familjen hade dessutom 
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problem med en granne som inte önskade ha utländska grannar. När 
Ana skulle börja gymnasiet valde familjen att flytta till en större stad 
och bosätta sig i ett svenskglest bostadsområde där det sedan tidigare 
bodde libaneser. Anas flyttrörelser har således rört sig i motsatt riktning 
vid jämförelse med Lada, Elisa, Sara och Amina som flyttat från lik-
nande bostadsområden. 

6.3.2 Omskolning och arbetslöshet  
Kvinnornas föräldrar bar med sig utbildningserfarenheter och arbets-
livserfarenheter till Sverige. När de flydde från sina hemländer fick de 
lämna sina ägodelar och det förefaller också som att de som flyktingar 
avskalades sina kompetenser och yrkesidentiteter. Det är ett gemensamt 
mönster i beskrivningarna att föräldrarnas tidigare erfarenheter och 
utbildningar inte har varit kvalificerande för den svenska arbetsmark-
naden. När flyktingar kommit till Sverige är det vanligt att deras tidiga-
re arbetslivserfarenheter och utbildningar inte anses gångbara (se bl.a. 
Söderlindh, 1990; Bevelander, 2000). De omskolas och (om)utbildas 
men har trots det svårigheter att få förvärvsarbete. Det är ett mönster 
som även framträder i denna studie. I intervjuerna bad jag kvinnorna 
beskriva vilka yrken deras föräldrar hade haft i hemlandet och vad de 
arbetade med vid tiden för intervjuerna vilka ägde rum 5-10 år efter 
ankomsten till Sverige. Det framkom att föräldrarna i stor utsträckning 
saknade förvärvsarbete i Sverige. Det var påfallande hur föräldrarnas 
socioekonomiska förhållanden förändrats negativt vilket också framgår 
av tabellen nedan. De har gjort nedåtgående klassresor. Föräldrarnas 
arbetslöshet och/eller vaga arbetsmarknadsanknytning har inneburit att 
familjerna levt under knappa ekonomiska omständigheter, en process 
som för flera av familjerna startat före flykten. 
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Tabell 6.1. Föräldrarnas yrke/sysselstättning före och efter migrationen 
till Sverige 

 
Intervjuperson 

Mammas 
Tidigare 

yrke 
I Sverige 

Pappas  
Tidigare 

yrke  
I Sverige 

Amina Hemmafru Småföretagare Mediaanställd Projektanställd 

Ana Hemmafru Hemmafru Försäljare Arbetslös 

Elisa Ekonom Vårdbiträde Affärsman Arbetslös 

Lada Kontorist Fabriksarb. Fabriksarb. Verkstadsarb. 

Laila Hemmafru Arbetslös Butiksägare Arbetslös 

Mira Lärare Arbetslös Lärare Arbetslös 

Isabelle Sjuksköterska Arbetslös Affärsbiträde Arbetslös 

Sally Fotograf Studerande Eltekniker Uppg. saknas 

Sara Kulrurarb. Städerska Tekniker Fabriksarb. 

Tanja Butiksäg. Arbetslös Mekaniker Arbetslös 

Zelma Sömmerska Arbetslös Skolledare Busschaufför 

Zina Sekreterare Arbetslös Kamrer Arbetslös 

Tabellen visar att överlag har föräldrarna inte haft förvärvsarbete i Sve-
rige. Under kvinnornas gymnasietid försörjde de sig med hjälp av soci-
albidrag. Ett undantag utgör Zelmas pappa som fick anställning under 
hennes gymnasietid och familjen levde på hans inkomst. De övriga 
föräldrarna, som enligt tabellen ovan har förvärvsarbete, har erhållit 
dessa efter det att kvinnorna avslutat sina gymnasiestudier. De sociala 
omständigheterna har alltså inneburit ett materiellt liv i marginalen för 
familjerna under kvinnornas gymnasietid. Kvinnorna beskrev att deras 
föräldrar talat mycket lite svenska under deras gymnasietid. Andrasprå-
ket lärs bäst in när språket används i vardagsumgänge (Thomas & Col-
lier, 1997; Viberg, 1996). Avsaknaden av arbetsmarknadsanknytning 
har troligtvis påverkat föräldrarnas möjligheter att tillägna sig svenska 
språket. Det fick konsekvenser även för kontakterna med den övriga 
omvärlden. Både Mira, Zelma, Ana och Lada beskrev att de tjänstgjort 
som tolk åt föräldrar och andra vuxna på sjukhus. Studier (Bustos & 
Ramos-Ruggiero, 1985) har visat att det är vanligt att relationerna inom 
familjen mellan vuxna och barn förskjuts när de vuxna blir beroende av 
barnens kunskaper t.ex. i spr åk och om samhället. När svenska institu-
tioner använder barnen i familjerna som tolkar medverkar de till för-
skjutningen av relationerna i familjerna. Ana sade att hon tagit hand om 
familjens kontakter med den svenska omvärlden sedan hon var 11 år. 
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Som grupp betraktat är de intervjuade kvinnorna inte generellt 
barn till högutbildade föräldrar. Zina studerade på naturvetenskapligt 
program. I citatet nedan berättar hon om upplevelsen att inte kunna få 
hjälp med studierna hemma.  

En del av det hemska var att jag hade ingen hjälp hemma, ingenting. 
Och det kändes hemskt att när man skulle ha prov så kom man till 
skolan varje dag och då hörde man alla prata om för att alla som gick 
i min klass hade antingen pappan, mamma, bror eller syster som var 
på högskolan eller var någon läkare eller någonting var det och de 
fick ju mycket hjälp. Det hörde man när de satt och pratade med var-
andra varje dag. Det kändes hemskt för mig att veta alltså för jag var 
lite avundsjuk för jag hade inte tillgång till någon som kunde hjälpa 
mig. Så samtidigt tyckte jag jättesynd om mig själv. Jag får inte nå-
gonting. Hur skall jag klara mig och jag var mycket rädd. (Zina)  

Socioekonomisk status har i kvantitativa studier visat sig ha störst be-
tydelse för skolframgång och det är föräldrarnas utbildningsnivå, sär-
skilt moderns som har betydelse (Elmeroth, 1997) Kvinnornas mödrar 
har tidigare varit yrkesarbetande inom traditionellt kvinnliga yrkesom-
råden men de har varierande yrkes- och utbildningsbakgrunder. Isabel-
les, Miras och Zinas mödrar har högre yrkesutbildningar. Aminas och 
Lailas mödrar har endast gått ett fåtal år i skolan och de har liksom 
Anas mamma varit hemarbetande. Anas mamma har aldrig gått i skolan 
och är, liksom hennes pappa, analfabet. Tanjas mamma har i många år 
arbetat som affärsbiträde och startat en egen livsmedelsaffär i hemlan-
det. Ladas och Tanjas mödrar har börjat förvärvsarbeta tidigt och har 
inte någon högre utbildning.  

De intervjuade kvinnorna har haft en varierande klassbakgrund 
med tillhörighet till medelklass och arbetarklass. Föräldrarna förefaller 
oavsett bakgrund överlag ha gjort nedåtgående klassresor i Sverige och 
deras arbetsmarknadspositioner förefaller svaga. Amina beskrev att 
hennes pappa först nyligen, efter 10 år, erhållit en projektanställning. 
Hennes mamma har sedan något år startat en egen firma i Sverige. Hon 
har som egen företagare i Sverige numera en tydlig arbetsmarknadspo-
sition från att tidigare ha varit hemarbetande. Zina beskrev att hennes 
föräldrar omskolats till kallskänka respektive vaktmästare men att de 
inte erhållit några anställningar. Sallys mamma höll på att omskola sig 
till undersköterska. I Lailas beskrivning av sin mammas yrkesverksam-
het har jag också uppfattat en ”försvenskning” i sättet att tala om henne. 
Modern beskrevs som hemmafru i Iran men som arbetslös i Sverige. 
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Miras föräldrar hade vid intervjutillfället återvänt till Bosnien vilket 
även Tanjas föräldrar stod i beredskap att göra. De fann aldrig någon 
anknytning till Sverige. 

6.4 Sammanfattande kommentar 
Ett mönster i studien är att samtliga kvinnor beskrev att de migrerat 
som flyktingar till Sverige och inte kommit som s.k. anknytningsfall. 
Att vara flykting har för de intervjuade kvinnorna inneburit att ha gjort 
erfarenheter av förföljelse eller krig samt flykt och oviss väntan på om 
de skulle erhålla asyl i Sverige. Det har inneburit erfarenheter av att 
vara utlämnad till okända människor vars agerande haft betydelse för 
deras existensiella villkor. I beskrivningarna av migrationen ingår även 
en nyetablering i mottagarlandet. Kvinnorna och deras familjer flydde 
från förföljelse och räddade kanske sina liv. Migrationen ledde till en 
”omstart” i livet som visserligen inte skett under förföljelser som tidi-
gare men i kontexter med strukturer som förefaller omöjliggjort eller 
försvårat etableringen på arbetsmarknaden och i samhället för föräld-
rarna. Kvinnorna levde med den stress som dels uppkommit under och 
efter upplevelser av krigstillstånd eller förföljelse i hemlandet genom 
förändrade levnadsvillkor. De flesta av kvinnorna hade flytt p.g.a. av 
krig och s.k. etniska rensningar vilket kan ha inneburit att de upplevt 
traumatiserande förhållanden. De anlände till Sverige tillsammans med 
sina föräldrar och medan de väntade på besked om asyl flyttades de 
runt i Sverige av invandrarmyndigheter till olika slag av flyktingläger 
vilket har förstärkt stressen speciellt för Tanja och Mira. Kvinnorna 
förefaller ha varit utsatta för stress i varierande utsträckning. Jag upp-
fattar att under under väntan på att deras ansökningar om asyl behand-
lades medverkade svenska migrationsmyndigheter i skapandet av ett 
mönster som för Tanja och Mira innebar att deras psykosociala stress 
fördjupades. Detta kan senare ha verkat begränsande på deras skolkar-
riärer då kvinnorna beskrev att de mått fysiskt och psykiskt dåligt och 
haft hög frånvaro i gymnasieskolan.  

Kvinnorna har, eftersom de är flyktingar kommit ofrivilligt till 
Sverige, enligt Ogbus (1991) kategorisering. Kritik mot denna indel-
ning (Eldering, 1989; Brisk, 1998) har gällt dikotomiseringen i frivillig 
och ofrivillig migration. Även i denna studie framträdde svårigheter att 
avgränsa frivillig migration från ofrivillig. De bosniska kvinnorna 
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beskrev planer om att familjerna skulle återvända så snart som förhål-
landen medgav. Enligt Ogbu (a.a.) skulle bosnier beskrivas som ofrivil-
liga migranter. I Isabelles beskrivning av tiden före flykten till Sverige 
förekom uppgifter om diskriminering och en upplevelse av att det varit 
skönt att lämna landet. Även om hon kommit till Sverige som flykting 
så kompliceras dikotomiseringen i frivillig och ofrivillig migration av 
de förhållanden som hon och familjen upplevt före ankomsten till Sve-
rige. Isabelle ville lämna Kosovo. Enligt Ogbu (a.a.) förstärks upplevel-
sen av svårigheter att etablera sig om migrationen varit ofrivillig. Har 
den varit ofrivillig kan svårigheter och dekvalificering upplevas som 
bestående och det påverkar även motivationen till utbildning negativt. 
Al-Baldawi (1998) menar att de sociala omständigheter det innebär att 
vara flykting formas i strukturella förhållanden som flyktingar lever 
under och hur de i interaktion med omgivningen upplever och tolkar 
dessa förhållanden i asyllandet. Förhållanden på arbets- och bostads-
marknaden har betydelse för skolkarriärer (Skolverket; 2003; Bunar, 
2001; Jönsson, Trondman, Arnman & Palme, 1993). Ett mönster i be-
skrivningarna är föräldrarnas marginella eller oklara arbetsmarknads-
positioner i Sverige. Under kvinnornas gymnasietid har samtliga famil-
jer, utom Zeldas, levt på socialbidrag. Enligt Skolverket (2003a) inne-
bär det generellt sett att elever erhåller lägre betyg om familjen lever på 
socialbidrag. Migrationsprocessen startade före flykten och innehöll 
materiella förluster såväl som förluster av positioner. Föräldrarnas ned-
åtgående klassresor ingår i denna process. Några familjer har sökt när-
ma sig majoritetssamhället genom att flytta och bosätta sig i etniskt 
mera blandade bostadsområden än de svenskglesa de bott i, medan 
andra inte gjort det utan bott kvar i svenskglesa bostadsområden. När-
mandet förefaller sammanhänga med förvärvsarbete. De sociala om-
ständigheter som familjerna levt under kan inte enbart hänföras till mi-
grationsprocess och flykt utan även till invandrarmyndigheters ageran-
den samt till förhållanden på bostadsmarknad och arbetsmarknad. 
Genomgången visade även att de intervjuade kvinnorna i allmänhet inte 
kommer från högutbildade familjer. Föräldrarnas utbildnings- och yr-
kesbakgrunder varierade från högskola till att aldrig ha gått i skolan 
från att ha varit rektor till att ha varit hemmafru och analfabet. I be-
skrivningarna framträdde således även mönster som enligt tidigare 
forskning kan anses motverka framgångsrika skolkarriärer. 
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7 Från duktig elev till inordning 
i kategorin elev med utländsk  
bakgrund 

I detta kapitel beskrivs och analyseras två faser av kvinnornas skolkar-
riär. Den första fasen utspelas före migrationen och den andra beskriver 
kvinnornas väg i Sverige tillbaka in i skolkarriären och valen till gym-
nasiet. Återupptagandet av skolkarriären i Sverige är en gemensam 
vändpunkt, som utifrån Fuchs Ebaugh (1988), kan beskrivas som en 
händelse som utgjort kulmen på en lång process vilken för de intervju-
ade kvinnorna utgjorts av migrationsprocessen. 

Jag inleder kapitlet med en tabell som beskriver kvinnornas vägar 
ut ur och in i skolkarriären. I tabell 7.1 nedan framgår vid vilket stadi-
um kvinnornas skolgång avbrutits under migrationen. I intervjuerna 
med kvinnorna framträdde naturligtvis heterogeniteten inom kategorin 
första generationens invandrarelever även när jag avgränsat kategorien 
till elever som anlänt till Sverige i skolåldern. Kvinnorna har varit i 
åldrarna 11–18 år och befunnit sig i olika skolsystem eftersom de levt i 
olika länder. De hade hunnit olika långt i sina individuella skolkarriärer 
när de avbröts p.g.a. flykten. Därefter tillbringade de olika lång tid 
utanför skolsystemet och återupptog skolgången i förberedelse- och 
introduktionsklasser. När skolkarriären återupptogs i den reguljära sko-
lan betraktades kvinnorna som nybörjare av den svenska skolan. Detta 
förhållande gäller främst kvinnor som hunnit påbörja gymnasiestudier 
före migrationen. De fick inte tillgodoräkna sig kunskaper i något skol-
ämne utan fick börja om på nytt med sina gymnasiestudier i Sverige. 
Detta till skillnad från kvinnorna som inte hunnit påbörja eller fullgöra 
högstadiet. Deras eventuellt bristande ämneskunskaper har inte beaktats 
utan de har fått hoppa över ett eller två år på högstadiet och placerats i 
respektive skolklasser utifrån ålder.  
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Tabell 7.1. Avslutade skolgång före flykt och skolgång i Sverige 
 
Intervjuperson 

Land Årskurs 
vid flykt 

Ålder vid 
ank. 

År i 
förb.klass 

Gy. linje 

Amina Cypern 2gy N 15 1 NP 

Ana Libanon 6 11 2 OP 

Elisa Somalia 7 14 2 SP 

Lada Bosnien 6 13 1 SP 

Laila Iran 1gy H 17 1 Soc/S 

Mira Bosnien 1gy H 15 2 SP 

Isabelle Kosovo 6 13 1 OP 

Sally Bulgarien 7 15 1 OP 

Sara Bosnien 7 14 2 NP 

Tanja Bosnien 1gy Ek 16 1 BoF 

Zelma Kosovo 6 13 2 OP 

Zina Iran 2gy N 18 2 NP 

I den fortsatta framställningen i kapitlet behandlas teman Skolbak-
grund, Återinträde i skolkarriären och Gymnasieval. Kapitlet inleds 
med Zelmas beskrivning av sina skolår. 

7.1 Zelma 
Jag kom som flykting till Sverige för 12 år sedan. Vi åkte buss i fyra 
dygn och efter en båtresa så kom vi till Ystad. Vi sökte asyl och 
övernattade några dygn i Ystad. Sedan kördes vi upp till Mellansve-
rige. Vi bodde sedan på flera olika flyktingförläggningar. Den första 
låg i en nedlagd militärförläggning. Vi hade tur som fick ha ett rum 
för oss själva. Det fanns familjer som delade rum. Efter tre veckor 
flyttades vi till en annan förläggning där vi bodde under några måna-
der. Sedan flyttade vi vidare till en annan flyktingförläggning. Slutli-
gen så kom vi till Dalarna. Där flyttade vi också runt en del. På en av 
förläggningarna hade min pappa blivit bekant med en man som lik-
som vi kom från Kosovo. Han flyttade sedan till en stad längre sö-
derut. När vi beviljats uppehållstillstånd tog min pappa kontakt med 
honom och hörde om han trodde det fanns möjlighet att vi kunde 
flytta dit och bo i samma stad. Min pappa åkte ner till honom och 
lyckades få en lägenhet i samma hus som sin kompis. Vi slapp på så 
sätt att bli kommunplacerade i Luleå. Vi ville inte bo så långt upp. 
Under de första sju åren i Sverige planerade mina föräldrar att åter-
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vända till Kosovo så snart förhållandena tillät. Efterhand som vi barn 
fortsatte i skolan har de skjutit fram planerna till efter pensionering-
en. Jag hade hunnit börja i sjätte klass när vi tvingades fly från Ko-
sovo.  

I Kosova hade jag varit duktig i skolan. Jag hade haft planer på att 
läsa vidare och min dröm hade varit att bli pilot. Mina drömmar och 
mål försvann i samband med flykten. Man kommer inte in i skolan 
på samma sätt som om man går regelbundet i skolan i sitt eget hem-
land. Efter något år i Sverige började jag i förberedelseklass. Jag 
gick där i två år innan jag placerades i årskurs nio. Jag har hoppat 
över klasser. Jag har aldrig gått färdigt årskurs sex och inte heller 
gått i sjuan eller åttan. I förberedelseklassen koncentrerade man sig 
mest på att vi skulle lära oss svenska. Vi läste också lite svensk geo-
grafi och lite annat om Sverige. Vi hade lite grupparbeten men det 
var inte mycket. I förberedelseklassen var vi helt avskilda från 
svenska elever. Vi gick i samma skola men vi hade ingen kontakt 
med varandra. Vi ville ha kontakt med dem men de gick bara och tit-
tade på oss. När jag började i en vanlig svensk klass i nian så hade 
jag aldrig läst vissa av de naturvetenskapliga ämnena. Jag hade kun-
skapsluckor och jag hade problem med svenska språket. Jag hade en 
lärare i kemi som jag upplevde som mycket kall och arrogant. Han 
blängde på en när man inte kunde. Jag hade ju aldrig tidigare läst 
kemi. Han verkade sakna förståelse för det. Jag hade behövt extra-
lektioner. Det fanns kanske men det var jag i så fall inte medveten 
om.  

Jag var duktig i engelska och jag använde engelska när inte svenskan 
räckte till. Jag ansträngde mig mycket för att klara av skolan. Min 
metod var att i alla ämnen lära mig allting utantill så att jag skulle 
våga yttra mig på lektionerna och för att vara säker på att jag använ-
de svenskan rätt. Det var ett sätt att kunna vara delaktig i klassens 
undervisning. Att lära sig utantill var också ett sätt att bearbeta in-
formation. Lärarna gjorde ingenting för att hjälpa mig. Det var precis 
som när vi anlänt till Sverige. Då fick vi inte prata med någon om 
våra upplevelser under kriget och i skolan fick jag inte heller någon 
hjälp genom att få prata med någon. Lärarna uppmärksammade inte 
mig och andra flyktingar trots att de var medvetna om våra upplevel-
ser. Jag hade inte velat bli särbehandlad men jag hade velat känna att 
de fanns där.  

Jag ville inte vara annorlunda än andra men det var jag. Jag kunde 
inte prata språket ordentligt. Jag var inte heller klädd som de andra 
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eleverna i klassen för det hade vi inte råd till. Vi var fyra syskon i 
familjen och mina föräldrar arbetade inte. Vi levde på socialhjälp 
och då har man inte råd att köpa moderna kläder och speciellt inte 
märkeskläder. Eleverna i klassen hade gått tillsammans under hela 
högstadiet och flera kände varandra sedan långt tidigare. De hade 
sparat till en klassresa utomlands i nian under några år men jag kun-
de inte följa med för det hade vi inte råd till. Jag kunde inte integrera 
mig. Jag umgicks bara med en annan flicka i klassen som också kom 
från Kosovo. Efter nian sökte jag in på gymnasiet. Jag hade inte så 
bra betyg. Mest treor. Jag hade velat gå på Naturprogrammet eller på 
Samhällsprogrammet men mina betyg från grundskolan räckte inte 
till och jag kom inte in. Jag trodde att det var lättare att välja i fram-
tiden om jag gått på något av de programmen. Jag började istället på 
Omvårdnadsprogrammet där det inte alls krävdes höga betyg. Jag 
kom i samma klass som min kompis.  

Det var mycket lättare att få fler vänner på gymnasiet. Alla var 
tvungna att skapa nya kontakter. Jag hade också lärt mig mer svens-
ka. Jag blev god vän med en svensk flicka som hette Karin. Hon var 
mycket intresserad av kultur och vi fick mycket god kontakt och blev 
bästa vänner. Vi lärde varandra om våra olika kulturer. Det var en 
svår tid trots att det var bättre än tidigare. Jag hade inte råd att vara 
med i deras gemenskap. Vi var ju mycket fattiga. Jag kunde inte följa 
med ut för det hade vi inte råd till. Jag hade inte pengar att gå på bio 
för. Jag gick 2 km till skolan varje dag för att vi inte hade råd att 
köpa ett busskort till mig. Jag bodde inte tillräckligt långt bort för att 
få ett gratiskort från skolan. Det hade varit en stor omställning för 
oss eftersom vi varit vana vid att leva ett gott liv i Kosovo och kun-
nat få vad vi önskade. Min mamma hade varit sömmerska och min 
pappa hade akademisk utbildning och hade arbetat som rektor. Vi 
hade bott i ett eget hus. I Sverige fick mina föräldrar inga arbeten, vi 
hade inga släktingar här och kunde inte skapa några kontakter.  

Jag var fast besluten att klara av gymnasiet. Jag pluggade 5-6 timmar 
per dag. Jag läste också väldigt mycket böcker och såg aldrig på TV. 
Jag fick också mycket hjälp av Karin. Hon förklarade det som jag 
inte förstod i böckerna och det jag inte förstått på lektionen av vad 
läraren sagt. Om vi fick uppgifter som vi skulle arbeta med så förkla-
rade hon för mig vad frågorna betydde och hon förklarade också vad 
läraren förväntade sig att vi skulle göra. Jag kan säga att Karin blev 
min andralärare. Lärarna i skolan såg inte mig och det kan ha varit 
för att jag var tystlåten och inte frågade så mycket. Men med stöd av 
Karin och genom att plugga jättemycket så klarade jag av gymnasiet.  
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Jag har också alltid haft lätt för att anpassa mig. Vi hade tidigare bott 
i centrum i staden och jag hade känt mig nästan som svensk. I sam-
band med att vi försökte byta lägenhet i samma hus vi bodde i så sa 
hyresvärlden till min pappa att han skulle skaffa sig ett jobb först. Då 
beslöt familjen att lämna staden och flytta längre söderut. Jag hade 
precis slutat gymnasiet och jag var också arbetslös så jag följde med. 
Vi bosatte oss i ett bostadsområde där det nästan bara bor invandrare 
och där bor vi fortfarande. Vi är mycket trångbodda och det går ut 
över mina högskolestudier eftersom jag måste dela rum med min lil-
lasyster. Jag vill inte bo kvar hemma och jag vill inte bo kvar i bo-
stadsområdet men jag har svårt att få en annan egen bostad. När hy-
resvärdarna hör mitt utländska namn så finns det inga lediga bostä-
der. Det är samma sak för invandrare när det gäller att söka arbete. 
Det har hänt att min syster sökt ett arbete som annonserats ut. När 
hon presenterat sig i telefon med sitt namn då fanns det inga lediga 
platser. När hon sedan senare har ringt till samma företag och upp-
gett ett svensk namn så kan hon däremot få ringa och bestämma tid 
med chefen nästa dag. Jag tror att individen kan välja själv men ute i 
samhället tillåts jag inte av dem som har makten att välja. Jag tror 
också att de flesta elever som kommit som flyktingar bär med sig 
trauman som de inte har bearbetat och att det är också därför som de 
har svårigheter i skolan. Det är också svårt att leva under knappa 
ekonomiska förhållanden när föräldrarna är arbetslösa. Min mamma 
har hela tiden, i 12 år, varit arbetslös men nu håller hon på att utbilda 
sig till undersköterska. Min pappa har fått arbete som busschaufför. 
Trots att han hade en akademisk utbildning tog det lång tid för ho-
nom att få ett jobb överhuvud taget och det han fick motsvarade inte 
alls hans utbildning.   

7.2 Duktiga elever med höga ambitionsnivåer 
I empirin framträdde ett gemensamt mönster i kvinnornas beskrivning-
ar nämligen att de varit duktiga i skolan före skoltiden i Sverige och att 
de trivts i skolan. Sara uttryckte exempelvis att hon hade presterat 
mycket bra i skolan och att hon väntat sig att bli vald till skolans bästa 
elev.  

Bland de bästa (i klassen min anm.). Jag förväntade mig att vara sån, 
du vet när man slutar, en väljs. Jag förväntade mig att vara den som 
väljs. (Sara) 
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Sara hade gått i sjunde klass när hon avbröt skolgången. I hennes skola 
valdes varje år den elev som hade bästa betygsprestationerna. Sara hade 
haft förhoppningar om att bli vald men p.g.a. flykten hann hon aldrig 
slutföra skolåret. Hon menade att hon förväntat sig att om hon hunnit få 
betyg före flykten skulle hon ha varit en av de elever som presterat bäst 
i skolan. Hon hade planer på att läsa vidare på universitetet efter grund-
skola och gymnasium.  

Även Lada beskrev att hon varit en av de bästa eleverna i skolan 
redan från första klass. Hon hade alltid trivts i och älskat skolan efter-
som det var härligt att vara omringad av människor och det var lätt och 
roligt att lära sig saker.  

Jag var alltid, det har alltid varit så redan från första klass när jag 
fick betyg så var jag bland dom bästa i klassen och började man re-
dan så där, bäst i klassen från ettan, då fortsätter man ju att vara det. 
Och jag har alltid levt med skolan, så det är inga problem egentligen, 
jag behövde inte läsa så jättemycket. Visst fick jag göra mina läxor 
och läsa det ena och det andra, men liksom jag behövde inte vrål-
plugga för att liksom klara mig, på toppen hela tiden. (Lada) 

Lada, liksom Sara, beskrev att hon känt en press hemifrån att prestera 
väl men att hon upplevt det som en positiv press eftersom det motsva-
rade hennes upplevelse av sin egen kapacitet.  

I intervjun med Mira framträdde också skoltiden före flykten som 
positiv och hon haft höga betyg. Hon sade att hon trivts och att det varit 
lätt i skolan.  

Tanja uttryckte att hon å ena sidan tyckt att det varit svårt i skolan 
men att hon ägnat mycket tid åt att läsa läxor och fått höga betyg.  

Både Amina och Isabelle beskrev upplevelser före migrationen av 
att ha gått i skolan utan att till att börja med förstå det språk som tala-
des. Amina hade gått i skola både i Libanon och på Cypern. Hon hade 
gått i flera olika skolsystem och även i skolor med olika språklig inrikt-
ning dels arabiskspråkiga och dels engelskspråkiga. Hon sade att hon 
alltid tyckt om att gå i skolan och haft bra betyg. Eftersom hon har levt 
i flera olika länder och gått i olika skolsystem hade hon ibland varit 
yngre och ibland äldre än sina klasskamrater. 

Och då har jag när jag har läst i Libanon 8 år, då hade jag egentligen 
2 år kvar för att jag skulle bli klar med högstadiet, men då hamnade 
jag i ett annat system, så jag hamnade i 9:an och sedan gick jag på 
gymnasiet också första året på samma skola. (Amina) 
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Amina hade således redan erfarenheter av migration och skolbyte när 
hon kom till Sverige. Det hon upplevt som mest besvärligt har varit att 
skiljas från sina vänner när hon måste byta skola. Även Isabelle hade 
tidigare migrerat. Hon hade börjat i första klass i samband med att fa-
miljen migrerade till Kosovo från Serbien. Hon förstod inte mycket av 
vad som sades i skolan eftersom hon kunde mycket lite av språket i 
början men hon sade att hon lärt sig språket snabbt. 

Och jag har alltid haft 5:or från 1:a klass och fram till 6:e klass, och 
jag har aldrig fått en 5:a minus, alltså så, så jag har varit bland dom, 
alltså en av dom duktigaste i klassen, en av dom duktigaste i skolan, 
en av dom, det var jag absolut. Och ja, och det var ju också svårt för 
mig, för jag bodde i Jugoslavien i 6 år och så pratade vi jugoslaviska 
där och sedan när jag flyttade till Kosovo så skulle jag precis börja i 
1:an och så på albanska. (Isabelle) 

Sally sade också att hon varit duktig i skolan i Bulgarien. Hon hade inte 
tänkt så mycket på framtiden men det var självklart att hon skulle läsa 
vidare efter gymnasiet. Föräldrarna hade alltid tyckt att det var viktigt 
att hon var duktig i skolan.  

Även Zelma och Ana sade att de varit duktiga i skolan. Zelma 
hade som framgick av den introducerande beskrivningen haft drömmar 
om att studera till pilot. Hon sa: 

Mina framtidsplaner var att plugga vidare, att läsa. Jag drömde alltid 
att bli pilot. Men de drömmarna försvann i samband med flykten. 
Man kommer inte in i skolan på samma sätt som om man går regel-
bundet i sitt eget hemland. (Zelma) 

Anas familj hade bott utomlands när hon började skolan och Ana gick 
sina första år i en utländsk skola. När familjen återvände till Libanon 
efter två-tre år beskrev Ana att hon inte behärskade sitt mordersmål väl. 
Hennes pappa hade bekostat en privatlärare som följde med henne till 
skolan varje dag för att hjälpa henne förstå vad läraren menade och vad 
som stod i böckerna. Hon lärde sig fort och var duktig i skolan. Ana 
sade att för att hon skulle få börja i denna skola, som var privat, kräv-
des att hon var äldre och därför uppgav hennes pappa hennes ålder fel-
aktigt vid återkomsten till Libanon vilket gjorde henne några år äldre i 
officiella dokument än hennes biologiska ålder. När Ana kom till Sve-
rige var hon således några år yngre än vad som framgick av person-
handlingarna.  
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Ur empirin framträdde alltså beskrivningar som bildar ett gemen-
samt mönster av goda skolprestationer före migrationen. Kvinnorna 
förefaller ha haft höga ambitionsnivåer. Jag har tolkat deras beskriv-
ningar som att de tillskrev sin framgång den egna kompetensen vilket 
medverkat till att de hade utvecklat ett gott självförtroende i relation till 
skolan. De har även haft stöd från föräldrarna.  

Sara beskrev sin självbild som kongruent med den bild hon upp-
fattade att omgivningen hade av henne. I denna interaktion formades 
hennes positiva självbild som skolelev. Hon nämnde att hon redan på 
grundskolan planerade att fortsätta sina studier på universitet efter 
gymnasiet.  

Jag hade höga krav, jag tänkte gå gymnasiet, sedan högskolan. Jag 
ville skaffa mig bra utbildning. (Sara) 

Saras planer var att gå den utbildning som hon uppfattade var svårast 
d.v.s. läsa medicin, något som Elisa också ville.  

Jag ville bli någonting inom medicin. (Elisa) 
Tanja och Mira från Bosnien, Laila och Zina från Iran samt Amina från 
Palestina hade hunnit påbörja sina gymnasiestudier före migrationen 
och beskrev att de lyckats väl med dessa. Utbildning har ingått som en 
del av deras framtidsplaner. Liksom Sara och Elisa, beskrev Mira och 
Tanja att de planerat att studera vidare vid universitet efter gymnasiet.  

I de tidigare kontexter som familjerna levt i kunde föräldrarna, 
bortsett från Anas som aldrig gått i skolan och var analfabeter, hjälpa 
sina döttrar med läxor och de hade erfarenheter, om än varierande, från 
sin egen skolgång om hur skolvardagen gestaltades. I Sverige förlorade 
föräldrarna denna kompetens när skolarbetet utfördes i en annorlunda 
språklig och pedagogisk kontext. Det var endast Mira som beskrev att 
hon kunde få viss hjälp med skolarbetet. Hennes mamma hade varit 
lärare i ryska och kunde hjälpa henne förstå hur svensk grammatik var 
konstruerad. Zina beskrev känslor av utsatthet och att hon upplevde att 
hon var den enda i sin gymnasieklass i Sverige som inte kunde få läx-
hjälp i hemmet. Det berodde dels på att föräldrarna inte hade naturve-
tenskapliga utbildningar men också på att de hade ringa språkkunskaper 
i svenska och att de inte hade någon erfarenhet av svensk skola. 

Kvinnorna hade som nämnts varierande socioekonomiska bak-
grunder eller klassbakgrunder och kom inte generellt från högutbildade 
familjer. Kvinnorna beskrev emellertid att de ville fortsätta studera ef-
ter grundskolan oavsett föräldrarnas skolbakgrund. Utbildning kan un-
derlätta för kvinnor som migrerat att göra uppåtgående klassresor efter-
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som flera traditionella kvinnoyrken i Sverige akademiserats (Ahrne & 
Leiulfsrud, 2000; Antalainen, 1986). I kvinnornas bakgrundsbeskriv-
ningar framträdde att de hade varit duktiga i skolan i sina hemländer, 
att de haft höga betyg och att de varit motiverade att studera. Att de 
varit duktiga i skolan har troligtvis påverkat deras motivation att fort-
satta studera, oavsett föräldrarnas skolbakgrund om de i interaktionen 
med signifikanta andra i skolan tolkat att de upplevde deras prestationer 
som goda (Cummins, 1996).  

7.3 Återinträde i skolkarriären 
Vägen in i högstadium och gymnasium gick via förberedelse- och in-
troduktionsklasser. När kvinnorna kunde återuppta skolgången gjorde 
de det inte i samma kontexter som tidigare och vägen tillbaka in i skol-
karriären gick därför via olika s.k. förberedelse- och introduktionsklas-
ser som kvinnorna deltog i under varierande tid (Tabell 7.1).  

Kvinnorna blev formellt inordnade i kategorin elever med ut-
ländsk bakgrund och var nu nybörjare i skolan. Rodell (1995) menar att 
en alltför snabb men också en alltför sen övergång till normalklass kan 
ha negativ betydelse för eleven. I det förra fallet kan det leda till svå-
righeter att ta del av undervisningen, i det senare till svårigheter att an-
passa sig till normalklass. Kvinnorna hade varit vana vid att bli betrak-
tade som duktiga elever och jag har tolkat deras beskrivningar som att 
de kan ha sökt undvika att kopplas samman med elever med utländsk 
bakgrund om de uppfattat att de förknippades med dåliga skolresultat.  

Det var typ, det var många invandrare. Och just det som var så kons-
tigt att jag kände mig utanför. Det var så många andra som var in-
vandrare. Men jag är inte som dom. Det var inte jag som inte kunde 
svenska, det var jag som ville vara bäst. Det är just det. Hela jag, 
hela mitt liv. Jag har för stora krav på mig själv. Om jag inte klarar 
någonting så blir jag helt nere. (Sara) 

Utifrån kvinnornas beskrivningar i intervjuerna förefaller fokuseringen 
i förberedelseklasser och introduktionsklasser framför allt ha legat på 
inlärning av svenska och inte på studier i andra ämnen eller på pedago-
giska diskussioner om klassrumsarbete. Ana sade att när hon gick i för-
beredelseklass så gick hon tillsammans med barn från flera olika län-
der. 
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Svenskarna gick i ett hus och vi i ett annat. De var ju blonda och blå-
ögda. De var ju svenskar. I min klass gick elever från hela världen. 
Jag umgicks aldrig med dom (svenskarna min anm.) och de såg ner 
på oss. Man såg någon gång en mörk tjej som var med dem och man 
tänkte oj hon måste ha klarat av allt detta. Men det visade sig längre 
fram att hon var adopterad. (Ana) 

Deras klassrum var beläget i samma skolhus som den ordinarie grund-
skolan men de hade ingen kontakt med de svenska barnen. De besökte 
inte deras skolklasser. Ana ville gärna ha haft kontakt med dem.  

Elisa sade att medan hon väntade på besked om de skulle erhålla 
asyl gick hon i en förberedelseklass i ett år och åtta månader. De läste 
matte och idrott i en vanlig klass eftersom de i dessa ämnen inte behöv-
de använda svenska språket. Hon läste också svenska.  

Jag läste halva tiden i en vanlig klass och halva tiden läste jag svens-
ka i en förberedelseklass. Jag placerades sedan i åttonde klass för att 
det passade bäst för min ålder och sedan gick jag också i nian. (Elisa) 

När Elisa erhållit asyl beskrev hon att hon börjat i en annan klass och 
läst alla ämnen. 

Jag lyssnade ju på studievägledaren som var i den skolan. Han sa att 
ni som har kommit senare och jag hade ju bara läst lite i åttan och i 
nian. Han rådde mig att jag skulle söka till ITK på gymnasiet men 
det beslutet ångrar jag efteråt. Jag skulle ha klarat hur mycket som 
helst. Jag hade ju brister i svenska men det kunde jag hantera för jag 
var jätteduktig i de andra ämnena. (Elisa) 

Till skillnad från Elisa, ångrade inte Sara att hon gått två år i förebere-
delseklass/introduktionsklass innan hon sökte till gymnasium. Sara 
menade tvärtom att hon i efterhand uppfattat att hon behövt det året och 
att det underlättat hennes fortsatta studier. Hon sade att hon däremot 
vid den tiden inte förstod varför hon skulle behöva vänta och uttryckte 
att hennes otålighet berott på att hon ville att allt skulle bli som det varit 
före skolavbrottet och flykten. 

När man förlorat allt vill man ha allt tillbaka genast. (Sara) 
Mira beskrev tiden i introduktionsklassen som mycket givande och att 
hon fått stenciler som hon arbetat med. Även Sally beskrev tiden men 
framför allt läraren i svenska i förberedelseklassen som mycket viktig 
för hennes fortsatta studier.  

Hon gav sig tid att förklara. Den svenska grammatiken t.ex. eller om 
jag läste SO med klassen så förklarade hon vad det betydde. Hon 
förklarade ämnet så att jag förstod för det var inte lätt för mig att för-
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stå. Hon pratade långsammare och med bilder så att jag kunde hänga 
med. (Sally) 

Sally började i en förberedelseklass på Solgården dit familjen flyttat. 
Solgården är ett utpräglat svenskglest område och det går mycket få 
elever med svensk bakgrund i de grundskolor som finns i området. Hon 
sade att hon gått i en liten klass på 15-17 nytillkomna elever i olika 
åldrar. Samtidigt som hon läste svenska hade hon läst vissa andra äm-
nen som t. ex. matematik i en vanlig nionde klass. Hon hade haft två 
lärare i svenska som hon beskrev som underbara. 

De respekterade oss. Även om man inte pratar så bra svenska så 
lyssnade de på oss och gav oss tid att förklara. Även om vi inte pra-
tade så bra så lyssnade de på oss och gav inte upp så lätt. De beröm-
de oss mycket. Jag tror att det var det som gjorde det mycket för jag 
var inte van vid beröm. Det gjorde man aldrig i Bulgarien.  Det var 
mycket sällan som lärare berömde en även om man var jätteduktig. 
(Sally) 

Även Laila nämnde modersmålsläraren som en viktig person som lärt 
henne att använde olika lexikon för att förstå begrepp på svenska. Tanja 
uppskattade att modersmålsläraren hjälpt henne med svensk historia 
vilket denne egentligen inte skulle syssla med.  

Vägen tillbaka gick via klasser där kvinnorna skulle lära sig 
svenska. Ett mönster som syns i beskrivningarna är att de inte haft kon-
takt med elever med svensk bakgrund i samband med detta. Det är ock-
så ett gemensamt mönster i studien att föräldrarna inte förekommer i 
beskrivningarna när det gäller samarbete med skolan. I forskning om 
förberedelseklasser poängteras vikten av föräldrasamverkan (Axelsson, 
Lennartson-Hokkanen & Sellgren, 2002; Blob, 2003).  

7.3.1 Återinträdet i reguljära klasser 
Att vara flykting har för de intervjuade kvinnorna inneburit att deras 
skolkarriärer avbrutits. Två mönster framträdde i beskrivningarna om 
hur svensk skola hanterat återinträdet i skolkarriären i reguljära klasser. 
I det ena mönstret har kvinnorna betraktats som nybörjare i den svenska 
skolan. Detta förhållande gällde kvinnorna som hunnit påbörja gymna-
siestudier före migrationen. De fick inte tillgodoräkna sig kunskaper i 
något skolämne utan fick börja om på nytt med sina gymnasiestudier i 
Sverige. I det andra mönstret återfinns kvinnorna som inte hunnit full-
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göra grundskolan. Deras eventuellt bristande ämneskunskaper förefaller 
inte ha beaktats utan de har fått hoppa över ett eller två år på högstadiet 
och placerats i skolklasser utifrån sin ålder. 

Tanja, Mira, Zina, Laila och Amina hade gått något år i gymna-
sieskola före flykten. Jag menar att de som tidigare studerat vid gymna-
sium haft ämneskunskaper och begrepp på modersmålet från hemlandet 
som haft en mobiliserande inverkan på skolkarriären. Eftersom de re-
dan hade läst något år på gymnasiet, men fick börja om på nytt har de 
inte kommit efter i ämneskunskaper under de år studerat svenska, något 
som Thomas och Collier (1997) fann blev fallet när eleverna i deras 
studie lärde sig engelska som andraspråk. En skillnad mellan dessa och 
de ovannämnda kvinnorna i min studie är att de senare redan hade hun-
nit skaffa sig vissa ämneskunskaper eftersom de före migrationen börjat 
på gymnasiet. Det kan emellertid ha upplevts som diskvalificerande att 
få börja om från år ett. Tanja och Mira sade att de inte gärna vistats i 
skolan i Sverige eftersom de redan kunde en hel del av vad de skulle 
lära sig där.  

Det är så, men det var jobbigt för mig på det sättet. Jag pallar inte att 
vara med alltså i skolan överhuvudtaget, för det är bara dumt och 
vara där för nästan allting som jag läste, jag kunde allt från Bosnien. 
Matte och det var inte svenska, men jag menar matte och andra äm-
nen. Så liksom bara sitta där i flera timmar och lyssna på det som jag 
redan kan, och då var jag inte i skolan. Men jag var ju alltid på redo-
visningar och jag tittade alltså om vi hade prov eller. (Tanja) 

De som fick börja om gymnasiet från årskurs ett har därmed också varit 
äldre än sina klasskamrater vilket de upplevt begränsade och försvårade 
deras relationer till klasskamraterna. Det som ur ett språk- och ämnes-
kunskapsperspektiv kan ha varit mobiliserande för deras framgångsrika 
skolkarriärer kan alltså också ha upplevts negativt av kvinnorna. 

Som jag sa dom var jättesnälla, alltså det var inte så att dom ville inte 
ha något med mig att göra, men det var bara att dom var innan jag 
och dom har en annan bild, alltså du vet, det var när man är 15, 16 
och kommer på gymnasiet, då är det bara killar som gäller alltså Ska 
vi göra det Ska vi gå på diskotek och Ska vi göra det och Ska vi ha 
de kläder och jag hade, alltså vad ska jag säga. Jag hade gått förbi 
dom där tiderna, alltså det var, det låg i min, alltså vad ska jag säga 
Usch. (Laila) 

Kvinnorna upplevde klasskamraterna som för unga och att de hade oli-
ka intressen. Mira upplevde dessutom att hon p.g.a. sina upplevelser 
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som tolk för landsmän på sjukhus kände sig äldre än sin biologiska 
ålder. Jag har fört Amina till denna grupp eftersom hon hade erfarenhe-
ter från gymnasieskola men hon hade gått i ett skolsystem som innebu-
rit att hon börjat gymnasiet tidigt och när hon återupptog gymnasiestu-
dierna var hon i samma ålder som klasskamraterna. 

Lada, Isabelle, Sally, Elisa och Zelma, som varit i åldern 11-14 år 
vid flykten, har hoppat över ett eller två år av högstadiet och efter för-
beredelseklass och introduktionsklass börjat i år nio eller direkt på 
gymnasiet. De har alltså hoppat över skolår men varit i samma ålder 
som sina klasskamrater vilket kan ha underlättat att skapa relationer till 
klasskamraterna. Elisa sade att hon placerats i åttonde klass och att sko-
lan utgått från hennes ålder. Enligt Anas personhandlingar var hon 11 
år när hon kom till Sverige. Efter förberedelseklass skulle hon ha place-
rats på högstadiet. Skolan reagerade emellertid över att Ana föreföll 
påtagligt yngre än sina klasskamrater och det uppstod diskussion om 
Anas egentliga ålder. Hon flyttades av skolan ner två klasser för att 
lättare passa in bland övriga klasskamrater  

Lada hade avslutat sjätte klass när hon flydde till Sverige. Hon 
hade läst delar av sjunde klass i ett grannland under migrationsperio-
den. Varken Isabelle eller Sally fick fullständiga betyg från högstadiet.   

Vid återinträdet i skolkarriären har inte kvinnornas föräldrar in-
volverats av skolan. Lada tillfrågades av lärare i skolan vilken klass 
hon ville börja.  

Dom frågade om jag ville gå om åttan, för den möjligheten fanns 
också, för att man skulle gå om ett år bara för att liksom man skulle 
vara säkrare. (Lada) 

7.4 Gymnasieval 
I beskrivningarna framgick att det inte förekommit någon samverkan 
mellan skolan och kvinnornas föräldrar för att diskutera val av gymna-
sieprogram. Kvinnorna beskrev att föräldrarna varit positiva till gymna-
siestudier och uppmanat dem att studera. Sara och Zina sade att de känt 
press hemifrån att studera vidare. Zina menade att hennes pappa sagt att 
i Sverige har ni chansen att studera. Föräldrar till elever med utländsk 
bakgrund motiverar i stor utsträckning sina barn att läsa läxor och stu-
dera vidare på gymnasiet (Goldstein-Kayaga, 1995). Enligt Runfors 
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(2003) påverkas skolmotivation av vad familjen och ungdomen anser 
vara nödvändig skolkunskap i förhållande till den yrkeskarriär som 
planeras. Bortsett från Ana beskrev kvinnorna att föräldrarna uppmunt-
rat till gymnasiestudier men att de överlåtit val av program till kvinnor-
na själva. Ana sade att hennes pappa till att börja med inte varit mot-
ståndare till hennes gymnasiestudier men att det förändrats efter flytt 
till en större stad och till ett svenskglest bostadsområde. Han såg en 
karriär för Ana som gift kvinna vilket inte var förenligt med studier 
enligt traditionella föreställningar. Ana menade att en anledning till att 
det varit möjligt för henne att trots föräldrarnas missnöje kunna genom-
föra sina gymnasiestudier var familjens behov av studiebidraget som 
hade upphört om inte Ana hade studerat.  

Gymnasievalen påverkades av lärarna på introduktionskurserna 
eftersom de på basis av lektionsarbete och provresultat gav sina omdö-
men om elevernas studiekapacitet och om huruvida deras val av inrikt-
ning på fortsatta gymnasiestudier föreföll realistiska. Men även kön, 
klass och etnicitet samspelar enligt Olsson (2001) vid val av gymnasie-
program. Vid omsorgsprogrammet återfinns sedan 1990-talet en myck-
et hög andel flickor med utländsk bakgrund.  

Hur kvinnornas skolbakgrund och fortsatta skolgång schematiskt 
kan beskrivas framgår i den inledande texten i kapitlet (se Tabell 7.1).  

Zina och Tanja valde att inte följa lärarnas rekommendationer av 
studieprogram. Zina deltog under ett år i introduktionsklass och däref-
ter rekommenderade lärarna henne att fortsätta sina studier på det na-
tionella omvårdnadsprogrammet. Zina var mycket ovillig till detta men 
eftersom ”alla” sade att N-programmet var mycket svårt började hon på 
omvårdnadsprogrammet men hoppade av nästan omgående. 

Och efter ett år så tyckte mina lärare där att jag var färdig, men inte 
för naturvetenskaplig linje utan i och med att det var den svåraste lin-
jen på gymnasieskolan så tyckte dom att jag skulle börja på vårdlin-
jen istället. Så jag gjorde det men jag hoppade av efter en vecka tror 
jag redan för jag tyckte inte alls att det var något som passade mig 
då. Och så läste jag svenska igen ett år till. Jag ville vara 100% säker 
på språket att jag verkligen kunde det. Alla skrämde mig nästan lite 
grann i och med att jag skulle gå på naturvetenskaplig linje så sa alla 
hela tiden att det är jättesvårt och Att just det här med språket. De 
trodde inte jag skulle klara det. (Zina) 

Zina hade studerat på ett naturvetenskapligt gymnasium under två år i 
Iran och hon var mycket motiverad att slutföra studierna. Hon sade att 
eftersom gymnasiestudierna i Iran omfattar fyra år och hon endast hun-
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nit läsa två av dem hade hon varit tvungen att börja om på nytt i Sveri-
ge. Hon läste ytterligare ett år på introduktionskurs till gymnasiet för att 
förbättra sina svenskkunskaper. Därefter uppstod problem eftersom hon 
hunnit fylla 20 år. Zina sade att enligt åldersbestämmelser skulle hon 
hänvisas till Komvux eftersom hon blivit för gammal för ungdoms-
gymnasiet. Hon lyckades emellertid utverka hos rektorn att de skulle 
göra ett undantag för henne och tillåta att hon började på gymnasiet. 
Hennes ambitionsnivå kan även ha påverkats av att hon kände en press 
från sin pappa att ta tillvara möjligheter för studier i Sverige.  

Laila rekommenderades att läsa en 2-årig social linje, en rekom-
mendation som hon följde. Efter dessa två år gavs tillfälle att läsa ytter-
ligare ett tredje år för att komplettera social linje till samhällsveten-
skaplig, vilket Laila gjorde.  

Tanja beskrev att lärarna hade rekommenderat henne att läsa ett 
teoretiskt studieförberedande program men hon valde istället Barn- och 
Fritidsprogrammet. 

Så flyttade jag till X-stad igen och där gick jag på IT-Kom det är nå-
gon sådan förberedelsekurs inför gymnasiestudier. Och jag var rätt så 
duktig där, så fick jag högsta poäng på sådan svensk. Vi hade sådan 
svensk, vad heter det prov, så att nationell svenska. I alla fall så fick 
jag högsta poäng så då insåg jag att Ja men det går ju att lära sig lik-
som svenska, och då skulle vi välja vilken utbildning skulle vi fort-
sätta plugga. Och jag valde Barn och Fritid. Alltså plus jag tänkte jag 
tycker om barn så skulle jag kanske kunna jobba med barn och så 
tänkte jag, jag menar, jag kommer kanske aldrig att klara av Natur 
och Humanistisk på grund av språket, så jag tog det lättaste. (Tanja) 

Tanja hade varit tveksam till lärarnas rekommendationer eftersom hon 
varit osäker på om hon hade tillräckliga svenskkunskaper för att klara 
av ett teoretiskt gymnasieprogram. När hon beskrev sina studier i Bos-
nien sade hon att hon upplevt skolan som svår men att hon pluggat hårt 
och därför fått höga betyg. Hon kan ha känt tveksamhet inför sin stu-
diekapacitet och därför sänkt sin ambitionsnivå för att ”vara säker på att 
klara av studierna”. Lärarna och deras uppfattningar upplevde hon inte 
som signifikanta.  

Isabelle, Lada, Sara och Sally, som varit i grundskoleåldern när 
de återupptog studierna i Sverige, placerades i klasser som innebar att 
de fick hoppa över årskurser. 

Isabelle fick börja i grundskolans år nio. Hon beskrev att hon på 
grund av migrationen ”hoppat över” sjunde och åttonde året. Hon erhöll 
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inte godkända betyg i kärnämnena och var inte behörig att söka till na-
tionellt gymnasieprogram utan fortsatte på individuellt val. Hon stude-
rade ett år vid det individuella programmet men trivdes inte alls och 
hade hög frånvaro.  

Ja bara jag trivdes inte nu med det, det gjorde jag inte. Inte med klas-
sen, utan jag trivdes inte med hela grejen, för jag tyckte att det var 
onödigt att gå i den klassen, det tyckte jag, så jag skolkade rätt så 
mycket då. Det gjorde jag. Och jag skötte mig inte alls så jag förstår 
inte alls hur jag kunde komma in i gymnasiet, alltså det gjorde jag. 
Jag och min kompis vi bara, alltså vi gick typ en lektion per dag och 
när vi var där, så hade vi bara, alltså vi bara skrattade åt alla andra 
och tyckte att det här var så, så himla löjligt tyckte vi. (Isabelle) 

Isabelle sade att det endast varit hon i klassen som därefter blivit anta-
gen på det nationella omvårdnadsprogrammet. Hultqvist (2001) har 
studerat elevers möte med gymnasieskolans individuella program. Lik-
som Isabelle trivdes eleverna i Hultqvists studie inte utan kände sig 
utanför och stigmatiserade. De upplevde att de blev särbehandlade av 
lärare och att övriga elever såg ner på dem.  

Lada fortsatte efter att ha gått i förberedelseklass i år nio i grund-
skolans reguljära undervisning. Därefter började hon på gymnasiet.  

Sara beskrev att hon gått på introduktionskurs och därefter på Na-
turvetenskapligt program. Hon valde det eftersom hon hade hört att det 
var det svåraste och hon ville bevisa att hon kunde klara av det.  

Med sig till gymnasiet har kvinnorna haft olika erfarenheter av 
hur deras kompetens upplevdes av lärare i Sverige. Ladas erfarenheter 
var kongruenta med dem hon varit van vid att möta. Hennes prestatio-
ner dög. Isabelle däremot hade gjort erfarenheter av att hennes presta-
tioner inte var tillräckliga. Hon var tvungen att börja på Individuellt val 
eftersom hon erhållit ofullständigt grundskolebetyg i kärnämnena. Sara 
hade upplevt ifrågasättande av sin kapacitet men efter ytterligare ett år i 
förberedelseklass fått bekräftelse på att hon var den kompetenta elev 
som hon tidigare upplevt och fortfarande upplevde att hon var. Hon 
valde den svåraste gymnasieutbildningen för att bevisa att hon kunde 
klara av den. Hon hade tänkt gå ett fyraårigt program men lärare mena-
de att hon kunde klara av ett treårigt. Hon sade att det gjort henne 
mycket glad.  

Sally hade slutfört sjunde klass och gått någon månad i åttonde 
klass i Bulgarien när hon flydde till Sverige. När hon gick i förberedel-
seklass sade hon att hon haft några ämnen i reguljär klass i skolan. Hon 
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var inte behörig att söka till gymnasiet utan hon hade gått om nionde 
klass. Syo-konsulenten rekommenderade henne att börja på Omvård-
nadsprogrammet för att det fanns en möjlighet att få jobb efter gymna-
siet och att det var möjligt att studera vidare på högskola efter gymna-
siestudierna. Hon ville bli sjuksköterska eller socionom och enligt syo-
konsulenten var Omvårdnadsprogrammet en bra grund att ha.  

Ana hoppade inte över klasser utan placerades snarare under sin 
tidigare skolnivå i grundskolan men eventuellt i rätt åldersgrupp. Hon 
fortsatte därefter på högstadiet. Hon menade att eftersom alla i klassen 
talade om gymnasiestudier som en självklarhet uppfattade även hon det 
som självklart. Hon sökte till ett gymnasieprogram som hon aldrig på-
började eftersom familjen flyttade. I den nya staden var Anas meritpo-
äng för låga för att hon skulle få tillträde till detta program och hon 
kom istället att studera vid Omvårdnadsprogrammet som varit hennes 
andraval.  

Både för Sally och Ana förefaller de tidigaste kontakterna med 
svensk skola ha varit viktiga för hur deras skolkarriärer kommit att ut-
vecklas. Sally beskrev att hon uppmuntrats av lärarna i förberedelse-
klassen och fått beröm, vilket hon inte varit van vid från Bulgarien. 
Även för Ana förefaller interaktionen med skolan ha varit viktig. Det 
förefaller emellertid snarare ha varit klasskamrater som varit viktiga. I 
deras livsprojekt ingick utbildning på gymnasiet. Ana beskrev att hon 
trivts i skolan och med kamraterna och att hon känt sig bekräftad av 
dem. De blev signifikanta personer och eftersom deras inställning till 
utbildning var positiv övertog Ana denna inställning.  

7.5 Sammanfattande kommentar 
Jag har uppfattat ett gemensamt mönster i kvinnornas skolbakgrund. De 
har gjort goda skolprestationer före flykten och förefaller ha burit med 
sig höga ambitionsnivåer. De har också trivts i skolan. De har varit mo-
tiverade till att fortsätta studera över grundskolenivå och några av 
kvinnorna hade påbörjade gymnasiestudier före flykten. Några av dem 
beskrev också att de varit inställda på fortsatta högskolestudier efter 
gymnasiet. Kvinnorna har varit olika gamla vid ankomsten till Sverige 
och hunnit olika långt i sin skolkarriär. Det är också ett gemensamt 
mönster att skolkarriären inte återupptogs i Sverige där den avbrutits 
vid migrationen. Ett annat gemensamt mönster i beskrivningarna är att 
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föräldrarna inte har varit involverade i kvinnornas skolgång i Sverige 
och inte heller i valet till studieprogram. Föräldrarna, bortsett från Anas 
som efter flytten till en storstad inte ville att hon skulle studera, har 
enligt kvinnorna uppmuntrat dem att studera men överlåtit val av gym-
nasieprogram åt kvinnorna. Föräldrarna har inte heller av skolan invol-
verats i dessa diskussioner. 

Migrationen avbröt kvinnornas skolgång och vägen tillbaka gick 
via förberedelse- och introduktionsklasser. Det finns inget krav på 
kommuner att de skall tillhandahålla förberedelse- och introduktions-
klasser. Nyanlända elever med utländsk bakgrund definieras som elever 
med behov av särskilt stöd. De har rätt att få den hjälp och det stöd som 
de behöver och detta stöd kan utformas på olika sätt av olika skolor 
(Rodell, 1995). I en översiktstudie om skolintroduktion för nyanlända 
elever i fyra storstadskommuner fann Blob (2003) att det rådde en rela-
tiv samstämmighet om vad förberedelseklasser syftade till bland de 
skolor som valt att inrätta sådana klasser. De skulle ge grundläggande 
svenska språkkunskaper, förbereda för studier i reguljära klasser samt 
vara en mjukstart för hela familjen (Blob, 2003, s. 13).  De intervjuade 
kvinnorna har alla gått en tid i särskilda förberedelse- och introduk-
tionsklasser och gjort varierade erfarenheter. Sally var mycket positiv 
och menade att lärarnas bekräftelse av henne i förberedelseklassen be-
tytt mycket för att hon skulle våga tro på att hon skulle kunna klara av 
sin skolgång i Sverige. Bortsett från Sally har inte kvinnorna under 
denna tid upplevt att de haft kontakter i skolan med elever som bott 
längre tid i Sverige eller som haft svensk bakgrund. På den skola som 
Sally gick var undervisningen för nyanlända elever organiserad något 
annorlunda än för övriga kvinnor i studien. Sally gick halva veckan i 
särskild förberedelseklass och andra halvan i reguljär klass. Hon hade 
emellertid inte någon kontakt med elever med svensk bakgrund efter-
som hon bodde och gick i skolan i ett av Sveriges mest svenskglesa 
bostadsområden. Flera av kvinnorna beskrev en lokalintegrering av 
förberedelseklasserna genom att de gick på samma skolor som de övri-
ga eleverna men de hade ingen kontakt med varandra.  

Efter förberedelsetiden, som varit olika lång för kvinnorna, har 
deras vägar till gymnasiet sett olika ut. I intervjumaterialet syns två 
grupperingar. De av kvinnorna som hade hunnit påbörja gymnasiestu-
dier i hemländerna har fått börja om dessa. Detta mönster kan delvis ses 
som en parallell till att föräldrarnas yrkeskompetens inte ansetts gång-
bara på arbetsmarknaden. Omstarten på gymnasiestudierna kan ha un-
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derlättat kvinnornas studier eftersom de hunnit skaffa sig ämneskun-
skaper på modersmålet. De har inte kommit på efterkälken ämnesmäs-
sigt. De av kvinnorna som börjat på högstadiet har, bortsett från Ana, 
istället hoppat över ett eller två år i grundskolan vilket kan ha försvårat 
studierna och påverkat deras val till gymnasiet. Varken Isabelle eller 
Sally erhöll fullständiga avgångsbetyg från år nio. Anas oklara ålder 
ledde till att hon efter en tid placerades utifrån den ålder skolan uppfat-
tade var hennes egentliga, vilket innebar att hon fick flytta ner två klas-
ser. Skolans olikartade inplaceringar av kvinnorna i det svenska skolsy-
stemet kan sammanhänga med att grundskola och gymnasieskola är 
olika skolsystem. Medan grundskolan är en obligatorisk skolform med 
större fokus på gemensam fostran, är gymnasieskolan en frivillig skol-
form med rötter i lärdomsskola och fokus på ämnen respektive yrken. 
Det kan ha bidragit till att man betraktat kvinnornas skolbakgrunder 
olika.  

Vid återupptagandet av skolgången och inför valen till gymnasiet 
uppfattar jag att de intervjuade kvinnornas föräldrar har marginaliserats 
av skolan, ett förhållande som även visats och diskuterats av Bunar 
(2001). En annan alternativ tolkning i denna studie är att föräldrarna 
valt att överlåta beslut om inriktningen på den fortsatta skolgången till 
skolan om föräldrarna uppfattat skolan och dess lärare som auktoriteter, 
ett förhållande som också diskuteras av Gustavsson (2001). Komplexa 
förhållanden som exempelvis utbildningsriktningars status, förförståel-
se om skola, språksvårigheter och psykosocial stress kan ha medverkat 
till hur föräldrarna har interagerat med de intervjuade kvinnorna och 
skolan. Skolan och lärare på introduktionskurserna kan också ha valt att 
inte samverka med föräldrarna och föräldrarnas kompetens och enga-
gemang kan mer eller mindre omedvetet ha förbisetts.  
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8 Mötet med en annorlunda  
skolkultur 

I kapitlet jämförs och analyseras kvinnornas tidigare skolerfarenheter 
med deras upplevelser av den svenska skolan. Teman som behandlas i 
kapitlet är Samspel och Relationer lärare och elev, Aktivitskrav, Betyg 
och diskriminering. Kapitlet inleds med Tanjas beskrivning av sina 
skolår och sin skolkarriär. 

8.1 Tanja 
Jag var 16 år när jag och min familj kom till Sverige från Bosnien. 
Mina föräldrar har inte någon högre utbildning utan har praktiska yr-
kesutbildningar. Min mamma hade varit anställd som butiksbiträde i 
många år och sedan öppnade hon en egen mindre affär. Min pappa 
hade arbetat som mekaniker. Alla tyckte jag var duktig i skolan i 
Bosnien och jag hade höga betyg. Vid några tillfällen skolkade jag 
och mina kompisar och gick på kafé men annars så var jag i skolan. 
Det var inte så ofta vi skolkade för jag trivdes i skolan. Jag tyckte det 
var svårt så jag pluggade mycket men jag tyckte om att läsa och ville 
läsa vidare efter grundskolan.  

I Bosnien hann jag gå ut grundskolan och börja på en ekonomisk ut-
bildning motsvarande gymnasium innan vi flydde. I Bosnien finns 
bara en utbildning som heter gymnasium med program som natur 
och humanistiska grenar. Jag gick på en ekonomisk skola där det 
fanns två inriktningar. En var ekonomi men jag läste på den andra 
som var en inriktning mot administration och juridik. Det var som 
förberedelse för högskolestudier. Jag hann gå det första året.  

När vi lyckats ta oss ur landet så kom vi till Sverige och sökte asyl 
här. Medan vi väntade på besked om vi skulle få stanna så flyttade vi 
runt och bodde på flera olika förläggningar. Först bodde vi i 2,5 må-
nader på ett ställe. Det var på en båt som låg i ett industriområde. 
Sedan fick vi besked om att vi skulle flytta till en annan förläggning 
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som låg flera mil därifrån. Där bodde vi i tre månader. Vi fick sedan 
flytta igen och bodde där i en sju-åtta månader. Där gick jag på en 
kurs i svenska för att jag skulle lära mig att förstå någonting.  

När vi fått uppehållstillstånd flyttade vi till en stad i södra Sverige. 
Jag började i en förberedelsekurs för gymnasiestudier. Jag fick högs-
ta betyg på svensktestet och lärarna sa att jag klarade svenska språket 
bra. När jag fick MVG i uttal i svenska2 så fattade jag att mitt språk 
var OK. Sedan gick det bättre och bättre att prata. Lärarna sa att det 
gjorde ingenting om jag pratade med accent men jag skämdes. Mina 
föräldrar tyckte jag skulle gå på gymnasiet men jag fick själv be-
stämma vilken inriktning jag skulle välja. Lärarna tyckte att jag skul-
le studera vidare på en teoretiskt inriktad gymnasieutbildning. Jag 
var så osäker på om jag kunde tillräckligt med svenska och jag ville 
inte misslyckas i skolan. Jag hade hört att Barn och Fritid var det lät-
taste programmet så jag valde det fast lärarna sa till mig att jag skulle 
kunna klara mig på ett teoretiskt program. Jag tänkte att efter Barn 
och Fritid kunde jag få ett jobb så jag skulle kunna försörja mig. När 
jag sedan började på Barn och Fritidsprogrammet så märkte jag att 
det inte var något för mig. Det var så lätt och jag var inte intresserad 
av vad vi höll på med. Men jag slutade inte eftersom jag var osäker 
på om jag skulle kunna klara av en mer teoretisk utbildning.  

När jag började på gymnasiet så kändes det som om jag kommit till 
en annan planet. Elever och lärare umgicks på ett annorlunda sätt. 
Man skulle inte stå upp när läraren kom in i klassrummet och man 
skulle säga du till läraren. Man behöver inte vara artig och hövlig. 
Det kändes fruktansvärt den första tiden. I Bosnien måste det vara 
tyst i klassrummet. Det var det inte i Sverige. I början förstod jag 
inte vad det här med kurser betydde. Jag förstod inte att de avsluta-
des och nya påbörjades. Vi hade ett prov i början och jag skrev MVG 
på provet och så trodde jag att jag skulle få det betyget. Men det fick 
jag inte utan bara VG och så sa läraren att jag inte hade varit aktiv på 
lektionen. Då förstod jag att jag måste strunta i att jag pratade kons-
tigt och börja säga något på lektionerna så som de andra. Det var jät-
tesvårt i början bara att säga något högt. Efterhand insåg jag att det 
var ingen i klassrummet som brydde sig om att jag talade med ac-
cent. Det viktigaste var att de förstod mig och att jag förstod dem. 
Jag blev aktiv och räckte upp handen på timmarna. Efter tvåan hade 
jag MVG i de flesta ämnen. Man måste också plugga mycket mer i 
Bosnien än i Sverige och förbereda sig. Det gick inte i Bosnien att 
säga att jag kan inte göra provet idag utan jag vill göra det en annan 
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dag. Jag slutade att förbereda mig inför lektionerna för det behövdes 
inte. I Sverige kunde man räcka upp handen och säga något och stäl-
la en fråga och visa sig intresserad, då var man aktiv.   

Vissa dagar så frågade jag mig vad jag gjorde här på en svensk skola. 
Jag kände mig så utanför och jag trivdes inte i skolan. Det var inte 
bara språket som var nytt utan det var framför allt för att kulturen 
och jag inte stämde ihop. Jag sa Ni till alla i början. Jag höll mig för 
mig själv. Jag umgicks inte med någon, vare sig med svenskar eller 
med andra invandrare. Jag blev så trött av att vara i skolan och av att 
höra och prata svenska hela dagen. När jag kom hem vilade jag mig 
framför TV:n. Det var det enda jag gjorde. Ämnet psykologi tyckte 
jag var roligt. I övrigt tyckte jag det var dumt att vara i skolan. Jag 
kände att jag redan kunde mycket av vad de gjorde.  

Jag var trött och ofta sjuk. Jag fick lätt infektioner och hade en kro-
nisk sjukdom sedan jag var barn. Jag hade också magkatarr. Det var 
så svårt att stiga upp på morgonen i Sverige när det var mörkt. Jag 
klarade inte av kylan och mörkret. Ibland satt jag hemma och frös. 
Jag orkade inte gå till skolan utan skolkade mycket både delar av da-
gen eller hela dagar. När det var prov kom jag alltid dit. 

Jag gick teoretisk komplettering tredje året. Då slog de samman två 
klasser och jag började umgås med dem som kom från min klass. Jag 
gick klart gymnasiet och fick höga betyg, VG och ett MVG. Jag har 
fortsatt på högskolan.  

Jag är muslim men jag är inte troende. Det enda jag aldrig kan tänka 
mig det är att äta griskött. En gång på min praktiktermin var jag i 
domkyrkan med några barn. Det var kusligt att sitta där och titta på 
de tjocka stenmurarna. Jag rös. Det var väldigt högt till taket. Det var 
mycket intressant att gå runt och titta i kyrkan och på gravarna. Jag 
tycker att historia är det roligaste och intressantaste ämnet och skulle 
vilja studera det men jag skall inte göra det för jag vill inte arbeta 
som lärare. Jag skulle vilja gå på psykologutbildningen men jag or-
kar inte plugga åtta timmar om dagen. Jag vet att jag kommer att läsa 
vidare efter denna högskoleutbildning. Jag kommer inte att stanna på 
den här nivån men först skall jag jobba några år. 

Jag umgicks inte med några svenskar alls under gymnasietiden, bara 
med bosnier. Mina föräldrar har varit  arbetslösa hela tiden. De tala-
de dålig svenska och umgicks också bara med landsmän. Vi bodde i 
en stadsdel med nästan bara invandrare. Mina föräldrar skall flytta 
tillbaka till Bosnien. De har aldrig fått några kontakter eller jobb här. 
Jag skall stanna kvar. Jag vill aldrig flytta mer. Jag har flyttat till-
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räckligt. Jag skall bo kvar i Sverige i samma stad som jag bor i nu. 
Jag vill ha ett liv som är förutsägbart med fasta rutiner. Jag vill arbe-
ta dagtid och alltid ha samma tider. Jag har en bosnisk pojkvän som 
jag bor ihop med och hjälper. Han har mardrömmar från kriget och 
kan inte arbeta. Han kan inte planera något alls men han sporrar mig 
att plugga.  

Jag känner att jag är väldigt nära att bli svenska. Jag tycker om att 
svenskarna vill göra det rätta. De luras inte som folk gjorde i mitt 
hemland. Där tänkte alla bara på sig själv. I Sverige behöver man 
inte oroa sig för morgondagen. 

8.2  Samspel och lärare – elev relationer i 
klassrummet 

Flera av kvinnorna talade om samspelet mellan lärare och elev i klass-
rummet. Ett mönster i deras beskrivningar utgörs av att varken lärares 
samspel med elever eller elevers med lärare i Sverige tedde sig som de 
förväntat utifrån sina tidigare erfarenheter av hur samspelet skulle se ut. 
Tanja sade att när hon började i svenskt gymnasium så upplevde hon att 
bosnisk skola och svensk låg på olika planeter.  

Ah fruktansvärt. Det är två olika planeter helt enkelt. Alltså i  
Bosnien när jag kom hit till Sverige det som jag inte förstod mig på 
det är ju att man ska säga Du till läraren, att man ska inte stå upp när 
man kommer in i klassen, att man ska  inte  vara så artig och så höv-
lig. Alltså från början för mig var det fruktansvärt. (Tanja)  

Även Mira beskrev att i Sverige bemöttes lärarna annorlunda av ele-
verna.  

Att liksom att i vår skola att, i Bosnien att liksom säga till läraren 
Du, det är helt ovanligt att kalla lärare efter namn, att säga nej till lä-
rare. Nej jag vill inte svara eller att bara gå ut och säga inget till lära-
ren eller liksom, jag tycker inte att lärarna här visas respekt. (Mira) 

I hemlandet hade samspelet i klassrummet präglats av att läraren be-
stämt vad som skulle ske. Mira uttryckte, förutom en förundran över att 
dua lärare en förundran över att det gick att vägra göra som läraren 
sade.  

Zina beskrev vad hon inte fått göra på lektionerna i skolan i Iran. 
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Då jämförde jag mycket med skolan i Iran. Där får man inte äta nå-
gonting på lektionen, inte tugga tuggummi, inte prata, man får inte 
viska, man får inte göra någonting. (Zina) 

I citaten ovan beskrev Mira från Bosnien och Zina från Iran regler för 
vad elever fick och inte fick göra i skolan. Enligt Mira kunde man i 
Sverige gå ut från lektionen utan att säga något till läraren, man kunde 
säga nej till läraren och man kunde dua läraren. Enligt Zina fick man i 
Sverige äta på lektionerna, tugga tuggummi, prata och viska. Zina sade 
att hon uppskattade att det var mer frihet i svensk skola men hon sade 
också att hon tyckt det var märkligt att en del elever pratade utan att 
räcka upp händerna. Både Tanja och Zina beskrev att i deras hemländer 
skulle eleverna stå upp när läraren kom in i klassrummet. Tanja sade 
också att det skulle vara tyst i klassen när läraren kom in. Zina beskrev 
lärarna i Iran som mycket stränga.  

Ana sade att i Libanon fick eleverna stryk om de inte kunde läx-
an. Eleverna fick inte tala förrän läraren gav dem tillåtelse.  

Även Elisa talade om bestraffning av elever. Hon sade också att i 
Somalia blev eleverna straffade om de inte kunde läxan.  

Kvinnorna hade varit vana vid en annorlunda interaktion mellan 
lärare och elev än den de mötte i Sverige. Läraren hade varit den obe-
stridde auktoriteten. Att ”dua” en lärare återkommer i flera av kvinnor-
nas beskrivningar som något nytt och utifrån deras tidigare erfarenheter 
har de tolkat det som ett respektlöst beteende gentemot läraren. Att 
”dua” vid tilltal istället för att använda lärarens titel eller ”ni” har kvin-
norna tolkat som en förändring av distansen i relationen lärare och elev. 

Sally beskrev att hon inte upplevde så stort avstånd till lärarna i 
Sverige som hon gjort i Bulgarien. I Sverige var de mer som kompisar 
vilket hon uppskattade.  

Lailas förväntningar på hur samspelsmönstret skulle se ut mellan 
lärare och elev förhindrade henne från att visa sig aktiv och ta egna 
initiativ vilket även innefattade att räcka upp handen.  

För jag tyckte om honom (läraren min anm.), så jag ville gärna, men 
så sa jag till honom också, i början av kursen, Ja Karl så sa jag. Men 
alltså det är så att om jag inte räcker upp handen det är så att jag är 
inte van vid det, alltså vi har en annan tradition i mitt hemland, så lä-
raren brukar ropa efternamnet så, men ja ge mig tid innan jag kan bli 
van Du kan börja med att ropa mitt namn så kan jag räcka upp han-
den. (Laila) 
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Laila utvecklade en strategi för att träna sig i att räcka upp handen på 
en lärares lektion. Det var enbart på hans lektioner som hon tillämpade 
strategin. Det var viktigt för henne att inte göra honom besviken. Laila 
sade att hon uppfattade att han ville att eleverna skulle räcka upp han-
den och prata på hans lektioner. Hon sa att han brydde sig om och lyss-
nade på vad eleverna tyckte, vilket hon inte uppfattade att de andra lä-
rarna gjorde. Därför var det endast på hans lektioner som hon bad lära-
ren ”ropa mitt namn så kan jag räcka upp handen”. Det kan tolkas som 
en strategi som inte utmanade den makt- och kontrollrelation som hon 
tidigare mött eftersom det var på lärarens initiativ och efter namnupp-
rop som hon räckte upp handen. 

Kvinnornas erfarenheter från sina tidigare skolår har gjorts i sam-
spelssituationer där normer för interaktionen har varit tydliga och syn-
liga samt kontrollerats av läraren. I samspelet mellan lärare och elever i 
Sverige uppfattade kvinnorna att eleverna hade större frihet att själva 
bestämma hur de ville bete sig i klassrummet och att relationerna för-
ändrats. Lärarens makt och kontroll upplevdes som mindre.  

Isabelle från Kosovo beskrev en situation hon förvånats över.  
Jag förvånades över när en svensk tjej sa till läraren Håll tyst med 
dig, för att jag tyckte det var jättedumt för i vårt land respekterar vi 
lärarna jättemycket. Jag skulle aldrig kunna säga till min lärare Håll 
käften med dig, det går bara inte för då åker jag ut men den här tjejen 
hon bara sa till läraren, hon sa till henne. Men kan du vara tyst, sa 
hon till henne, läraren då, för hon snackade hela tiden, så sa hon till 
henne. Men håll tyst med dig, så sa hon. Gå ut med dig så sa hon. 
Nej vill jag inte och sedan var det ingenting. Sedan fortsatte lektio-
nen och jag blev väldigt förvånad för så hade det absolut inte gått i 
mitt hemland. För hade hon sagt Håll käft så hade hon åkt ut. Det var 
mycket viskande hela tiden och det var mest svenskarna som pratade 
och när man sa det till dom så skyllde dom på oss alltså. Det är klart 
läraren såg vem det var…men dom tyckte att det var bara att säga för 
dom att dom ska hålla tyst lärarna. Jag förvånades över det, för jag 
tyckte liksom Gud kan ni säga så till läraren. Man säger inte så till en 
lärare. (Isabelle) 

I Isabelles beskrivning nonchalerade eleven vad läraren sade. Hon upp-
levde att läraren i citatet befann sig i underläge gentemot eleven och 
kunde inte, alternativt ville inte, genomdriva att eleven lämnade klass-
rummet. Det kan tolkas som en tydlig förskjutning av lärarens makt och 
kontroll i klassrummet i Sverige till förmån för eleven. Utifrån Isabelles 
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tidigare erfarenheter kunde man inte be en lärare ”hålla käften” och 
”sedan var det ingenting”. Det var en svensk tjej, sade Isabelle. Jag 
uppfattar att därmed gavs elevens handlande större legitimitet i Isabel-
les ögon eftersom det var en tjej som förväntades veta hur man kunde 
bete sig här. Isabelle upplevde inte någon sanktion gentemot eleven 
vilket kan ha understött hennes uppfattning att det var acceptabelt att 
bete sig så.  

Isabelle, Mira och Tanja beskrev att i Sverige viskade och pratade 
eleverna på lektionerna. 

Flera av kvinnorna har haft svårigheter att interagera med lärarna. 
Upplevelser av samspelssituationer där läraren inte bestämde eller där 
elever och lärare inte behandlade varandra så som kvinnorna varit vana 
vid har varit inkongruenta med kvinnornas förförståelser.  

Zina beskrev de första två terminerna på gymnasiet som ”hems-
ka” eftersom allt var nytt.  

Jag kände mig främmande, jag visste inte hur jag skulle bete mig Ja 
just dethär att komma in i en ny skolan, man kände inte någon, alltså 
det är hemskt även om jag hade varit i Iran och börjat på gymnasiet 
alltså det känns hemskt då också då man inte känner någon och allt 
är nytt och så och här blir det ändå värre ju man kommer in i en an-
nan kultur med andra, allt var nytt det var det som var hemskt…Jag 
kunde inte få kontakt med varken mina klasskamrater eller med lä-
rarna för det var nytt för dem också. (Zina) 

Zina kunde inte interagera med lärare och klasskamrater. Hon uppfatta-
de att de aldrig hade träffat någon som var som hon.  

Även Sally sa att hon känt sig mycket vilsen på gymnasiet de två 
första åren.  

Interaktion sker även utifrån tolkning av kroppsspråk. Sara 
beskrev svårigheter att tolka lärares kroppsspråk. Hon var osäker på 
vad lärarnas leende betydde och uppfattade motstridiga lärarbudskap. 
Hon upplevde dem som å ena sidan snälla och leende samtidigt å andra 
sidan som orättvisa.  

Nä, dom var snälla. Dom log alltid och det var det som gjorde det så 
jobbigt. Alltså om du inte är rättvis så ska du inte le. Inte spela. Så 
nä. (Sara) 

Citatet är hämtat från ett resonemang om betyg och rättvisa. Leenden 
och rörelsemönster är kultur- och genusrelaterade (Sonnby-Borgström, 
2005). Det har medverkat till att Sara hade svårigheter att tolka leenden 
och hon upplevde snarare lärares kroppsspråk och ord som dubbla bud-
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skap. En annan tolkning är att hon upplevde dem som falska eftersom 
hon upplevde betygssättningen som orättvis. 

En förutsättning för kvinnorna att kunna interagera med lärarna är 
att kvinnorna kunnat empatisera med dem d.v.s. att de upplevt förut-
sägbarhet i deras beteende. Deras förväntan på lärar- och elevrelationen 
har varit att läraren bestämde och att distansen lärare - elev skulle vara 
stor. I Sverige mötte de en annorlunda pedagogisk praktik som de hade 
svårigheter att förstå. Lärare i Langes och Hedlunds (1997) studie an-
såg att det behövdes fler lärare med utländsk bakgrund i skolan efter-
som de skulle kunna fungera som förebild för elever med utländsk bak-
grund. De skulle kunna visa att det lönar sig att utbilda sig och att det 
går att få anställning efter studier, trots utländsk bakgrund. Det är natur-
ligtvis viktigt. De intervjuade kvinnornas erfarenheter pekar emellertid 
på att det även är viktigt att det i skolan försiggår en dialog om hur 
makt- och kontrollrelationerna förväntas se ut beroende på ur vems 
perspektiv och utifrån vilken pedagogisk praktik klassrummet betrak-
tas.  

Ett gemensamt mönster i kvinnornas beskrivningar är att när de 
återupptagit sina studier i Sverige har det skett i en annan språklig kon-
text men också i ett annorlunda pedagogiskt system. Kvinnorna beskrev 
att de upplevt annorlunda klassrumssituationer i Sverige. De har jäm-
fört och tolkat dessa genom sina kulturella förförståelser om hur klass-
rumssituationer skulle gestaltas. När kvinnorna började på gymnasiet 
fortsatte deras studier i en pedagogisk kontext som kännetecknades av 
en svag klassifikation och svag inramning (Bernstein, 1983, 1996). I 
sina tidigare hemländer hade kvinnorna varit vana vid starkt inramade 
klassrumssituationer med tydliga makt- och kontrollrelationer mellan 
lärare och elever och med uttalade krav och regler. Osynlig pedagogik 
med dess svaga klassifikation och svaga inramning utgör ett diametralt 
motsatt pedagogiskt system mot det som kvinnorna varit vana vid och 
det var i detta annorlunda system som kvinnorna återupptog sina studi-
er. I intervjuerna tillfrågades kvinnorna om de kunde beskriva situatio-
ner som de upplevt som annorlunda gentemot tidigare erfarenheter. Det 
tydligast annorlunda kan därigenom komma att framstå som det vanli-
gaste och normala förhållandet i svenska klassrum. 
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8.3 Aktivitetskrav 
Det är ett gemensamt mönster att kvinnorna beskrev arbetssätten på det 
svenska gymnasiet som annorlunda än vad de varit vana vid. De sakna-
de erfarenheter av självständiga arbetssätt. I Sverige uppfattade de ett 
krav på elevaktivitet. Deras erfarenheter var att en duktig elev inte för-
väntades ta några egna initiativ utan läraren bestämde i alla frågor. Att 
visa sitt intresse genom att ta egna initiativ var inte något som premie-
rades. Aktivitet är ett centralt begrepp inom osynlig pedagogik och hur 
aktiv eleven uppfattas vara av läraren har betydelse vid betygssättning-
en (Bernstein, 1975). Krav på aktivitet har kvinnorna så småningom 
uppfattat som betygsgrundande men de har till att börja med haft svå-
righeter att tolka innebörden av kraven.  

 Flera kvinnor har haft svårigheter att tolka och förstå vad läraren 
har åsyftat. Mira sade att hon slutade att delta i grupparbeten när de 
enligt hennes uppfattning inte behövde redovisas. 

Liksom hon, och genom 3 år hon säger ok nu ska vi i 5 timmar jobba 
med, jag vet inte vad som helst, så ska ni gå till biblioteket och så, 
man gör det första gången, man gör det och så när det kommer den 
6:e timmen, ah nu ska vi redovisa. Och så Ska du redovisa? Nej jag 
får göra det nästa gång, Ska du så, det är ingen som vill självklart 
liksom Hon säger inte Vi ska redovisa utan Vill ni redovisa så OK vi 
gör inte det idag och så blir det aldrig. Och sån nästa gång hon säger 
Nu har vi 5 timmar för att göra, så gör vi ingenting, för vi vet att till 
slut blir det ingenting. (Mira) 

Mira har tolkat situationen som att det fanns en förhandlingsmöjlighet 
eller att det var frivilligt att redovisa grupparbeten. En annan tolkning 
är att det funnits en dold, underförstådd uppmaning från läraren att ele-
verna självmant skulle redovisa grupparbetet men uppmaningen har 
förblivit dold för Mira som varit van vid synlig pedagogik. I en svag 
klassifikation och svag inramning däremot finns ett underförstått rätt 
tolkningssvar (Bernstein, a.a.). Läraren väntade sig kanske att eleverna 
skulle vara aktiva och själva ta initiativet till att redovisa. Mira hade 
varit van vid ett annat samspelsmönster som innebar att läraren tog, och 
skulle ta, alla initiativ. I det redovisade citatet ovan sade Mira: 

…hon sa inte vi ska redovisa nu utan vill ni redovisa…. (Mira) 
Mira studerade vid en gymnasieskola med mycket hög andel elever 
med annan bakgrund än svensk. Hon sade att klassen så småningom 
inte genomförde några grupparbeten alls i det ämnet eftersom de upp-
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fattade att de inte behövde redovisas. Även om osynlig pedagogik kan 
sägas känneteckna svensk skola finns stort utrymme för lärares indivi-
duella agerande i klassrummet. Kvinnorna har därför mött olika lärar-
agerande i klassrummet som troligtvis även försvårat förståelsen av vad 
som förväntades av eleverna. Laila som alltid förberedde sig inför lek-
tionerna beskrev upplevelser av klassrumsarbetet på följande sätt. 

Ah undervisningen, alltså det berodde på alltså vilken lärare, vilken 
kurs det var. Samhällskunskap var mycket intressant och liksom han 
var väldigt duktig. Det var väldigt intressant att höra honom. Men de 
andra ämnena. Nej, det var ungefär, jag var förberedd alltid. Jag läste 
mycket innan hemma. Så jag visste t. ex. nästa gång när vi ska ha 
svenska, då skall gälla sidan 50 till sidan 60. Då hade jag läst det i 
förväg så alltså man sa ingenting mer än det som stod i boken, alltså 
det var, så jag visste. Jag tänkte det var lite tråkigt för mig. Jag ville 
för jag visste det redan och dom kom aldrig med någonting mer, allt-
så och sedan resten av tiden kunde vi sitta och läsa det själva. (Laila) 

Klassrumsinramningen i Sverige hade olika styrka och kvinnorna mötte 
lärare med olika arbetssätt och förväntningar.  

Mira beskrev en lärare hon haft på gymnasiet och som hon tyckte 
var en duktig lärare. Det var en lärare vars agerande hon kände igen. 

Men jag som är elev kan liksom, man förstår alltid mycket bättre, om 
man först hör lärare prata om vad som helst liksom, förklara och för-
enkla och sådant, och så sedan läser man i boken, så man får sam-
manhang, liksom man får det. Men om en lärare håller aldrig lektion 
och pratar aldrig om, liksom det som står i boken eller något sådant 
där, så när man läser i boken, så är det inte riktigt, t ex samhällslära-
ren han förklarade jättebra, så när han förklarar och så när man lyss-
nar på honom på lektionen och sedan kommer hem och läser i boken, 
så kan man redan rätt så mycket. Det var, man lär sig på detta sättet, 
jag tycker att en lärare ska liksom kunna berätta om detta som eleven 
ska kunna sedan. (Mira) 

Mira efterlyste lärare som skulle vara aktiva, styrande och som föreläs-
te på lektionerna utifrån läroboken i enlighet med den erfarenhet hon 
haft av sin tidigare skolgång. Det underlättade för henne att lära sig. 

Lada sade att hon lyssnat på lektionerna och tillgodogjort sig stof-
fet på så sätt. Hon menade att det inte blivit lika viktigt att visa att man 
var duktig i skolan sedan hon kommit till Sverige.  

Nej jag hade, sedan jag kom till Sverige, så har det blivit annorlunda 
med skolan. Det känner jag själv. Liksom nian gick och jag klarade 
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t.o.m. gymnasiet utan att ha läst. Visst gjorde jag läxor då och då 
men jag klarade mig på det jag hade hört på lektionerna. I och med 
att jag hade den här kapaciteten sedan tidigare, i sex år så hade jag 
läst mina läxor, liksom gjort vad jag skulle. Jag hade det inpräntat. 
Jag hade liksom kapaciteten som jag inte utnyttjade fullt ut när jag 
kom hit. Jag hade blivit alldeles för slapp som jag insåg rätt så snabbt 
att jag klarade skolgången utan att behöva göra så mycket. (Lada) 

Tanja sade att hon efterhand förändrat sin inställning till kunskap. Hon 
tyckte inte längre att det var så viktigt att lära sig allting utantill, som 
hon tyckt tidigare, utan att det var viktigare att veta hur man kan hitta 
kunskap. Hon sade att i Bosnien måste eleven förbereda sig inför lek-
tionerna, plugga och vara beredd på att svara på frågor och på att bli 
betygssatt, ett förhållande hon inte uppfattade rådde i Sverige. 

Man måste plugga hårt alltså ingenting sådant att man kan säga till 
läraren. Jag tror inte att jag kan skriva prov idag. Kan jag göra det en 
annan gång. Det finns ingenting sådant i Bosnien utan det gäller att 
plugga och klara av och är det så att man har prov ingenting muntligt 
så att man får betyg på muntliga prov eller vad ska jag säga. I Bosni-
en är det så att man har skriftliga prov, muntliga och så allt möjligt 
och sedan man måste vara beredd på att bli sagd att svara på frågor 
och få betyg på det varje dag. Man blir känd för läraren också. (Tan-
ja) 

Tanja beskrev en strategi hon utvecklat i Sverige.  
Det räckte med att säga någonting, svara på någon fråga och ställa 
någon fråga. (Tanja) 

Hennes tolkning fick konsekvenser för hennes sätt att arbeta. Hon 
beskrev att hon tidigare alltid hade förberett sig inför lektioner men det 
upplevde hon att hon inte behövde för att uppfylla aktivitetskravet och 
visa sig duktig.  

Flertalet kvinnor har haft svårigheter att tolka innebörden av elev-
aktivitet.  

När Elisa jämförde lärare i Somalia och Sverige så uppfattade hon 
lärarna i Sverige som ointresserade av eleverna, vilket naturligtvis de 
lärare hon mött kan ha varit. En annan tolkning är att hon missuppfattat 
och inte förstått att eleven kanske förväntades styras mer genom inre 
disciplinering och egen motivation än utifrån de yttre tvång som hon 
varit van vid. 

Det skiljer sig mycket. I Sverige är det mer så att det är upp till dig. 
Det får du fixa själv. Det var mer frihet också. Antingen får du käm-
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pa eller inte kämpa. Det är ingen som tvingar dig. Där är det mer att 
du måste. Allting är strängt man måste göra läxorna annars får man 
straff. Här är det mer att har du inte gjort det så blir det inget mer av 
det. Det är mycket mer självstyrande och slappt i Sverige. (Elisa) 

Laila beskrev en lärare som talade om aktivitet men att eleverna hela 
tiden fick göra arbetet själva. Hon menade att läraren sagt:  

Jag sätter betyg på att ni är närvarande och väldigt aktiva i klassen. 
(Laila) 

Laila tolkade det som att:  
Jag tror att hon var trött på undervisning. För hon ställde aldrig frå-
gor. Det mesta gjorde vi själva antingen vi gick till biblioteket eller 
vi hade alltid arbete vi skulle skriva och lämna in till henne. (Laila) 

Läraren kan naturligtvis ha varit trött på att undervisa men en annan 
tolkning är att läraren inte höll lektioner på det sätt som Laila varit van 
vid. Laila har inte kopplat det läraren sagt om närvaro, betygssättning 
och aktivitet till att eleverna gick till biblioteket och skrev arbeten som 
de lämnade in till läraren. Hon konstaterade att det mesta gjorde de 
själva.  

Min tolkning är att det även är den osynliga pedagogikens svaga 
klassifikation och svaga inramning med dess otydlighet och förgivetta-
ganden som utgör svårigheter i skolan, inte enbart kvinnornas bristande 
språkkunskaper. Svenska språket och den osynliga pedagogiken fanns 
åtminstone i viss mån ”inbäddade” i varandra. Det ledde till svårigheter 
för kvinnorna att förstå innebörden av vad som förväntades av dem när 
läraren ställde krav på att elever skulle ta eget initiativ och arbeta aktivt 
och självständigt utan att föra en dialog med eleverna om vad det inne-
bar.  

Kvinnorna har haft svårigheter att självständigt hantera kunskaps-
sökande och reflekterande. Zelma sade att hon lärt sig innehållet i läro-
boken eller annat material utantill.  

Min metod var att i alla ämnen lära mig allting utantill så att jag 
skulle våga yttra mig på lektionerna och för att jag skulle vara säker 
på att jag använde svenskan rätt. (Zelma) 

Det var en strategi för att vara säker på att kunna svara för innehållet på 
rätt sätt. Att lära sig utantill för att visa sig duktig kan emellertid kom-
ma i konflikt med kravet på aktivitet. I svag inramning ryms en dimen-
sion av självständighet gentemot lärostoffet som kvinnorna p.g.a. 
språkliga svårigheter och svårigheter att förstå innebörden i den svaga 
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inramningen, åtminstone till att börja med, förefaller ha haft svårt att 
uppfylla. Om lärare krävt denna självständighet har exempelsvis utan-
tillinlärning inte varit tillräcklig utan kan ha uppfattats negativt.  

Flera av kvinnorna hade uppfattat att det var viktigt att yttra sig på 
lektioner och några av dem beskrev att de hade haft svårigheter att göra 
det. Zina sade att hon brukade bli darrig på rösten av nervositet när hon 
var tvungen att läsa högt i klassen. Hon ville helst inte göra det efter-
som hon skämdes för sitt svenska uttal men hon beskrev att hon ibland 
tvingades till det av någon lärare. Amina med skolbakgrund i Libanon 
och Cypern sade att hon inte hade någon erfarenhet av att arbeta i grupp 
och i att redovisa muntligt inför klassen från något av dessa länder. Det 
var ett nytt sätt att agera på i klassrummet som förväntades av henne, 
vilket komplicerades dels av att hon var blyg och dels av att hon måste 
göra det på svenska.  

Alltså vi har inte alls det här systemet som att redovisa inför klassen, 
detta var alltså mycket nytt för mig och det var mycket pinsamt i och 
med att jag var blyg i mej själv liksom och sedan så är det språket 
man vill inte gärna göra misstag inför alla och det var liksom och när 
vi hade det så långt långt innan började jag förbereda mej liksom, 
psykiskt och allt det här liksom men det hjälpte inte ändå. Alla, när 
jag var uppe där och gick ner sedan och satte mej så sa dom Oh vad 
du var rädd. (Amina) 

Amina beskrev svårigheter att deltaga aktivt genom att ställa frågor på 
lektionerna och samtidigt vara osäker på att tala svenska.  

Jag liksom jag försökte komma in på, för jag tycker om, jag är fråg-
vis av mig själv men då hade jag liksom varit tvungen liksom att 
tänka genom frågan liksom gång på gång på gång innan liksom jag 
vågade räcka upp handen men jag gjorde det liksom till slut. (Amina) 

Amina ville vara aktiv på lektionerna men samtidigt var hon osäker på 
att tala svenska. Min tolkning är att både Amina och Zina uppfattat och 
tolkat kraven på elevaktivitet rätt d.v.s. att de var nödvändiga och inte 
förhandlingsbara om de ville få höga betyg. Det fick negativa betygs-
konsekvenser om de inte uppfyllde kraven. De har emellertid haft svå-
righeter att uppfylla dem.  

De intervjuade kvinnorna har haft något varierade erfarenheter av 
hur stark inramningen av klassrummen varit i deras tidigare hemländer. 
Isabelle sade att hon inte uppfattade att det rådde så stora skillnader 
mellan hur en elev kunde visa sitt intresse för lärare i Kosovo och visa 
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sitt intresse för lärare i Sverige. Man måste räcka upp handen och ställa 
frågor. 

Kvinnorna måste både tolka vad läraren krävde av eleven när 
denne talade om aktivitet och förhålla sig till en svensk muntlig klass-
rumskultur. Det skapade problem för flera av dem. Det var dels annor-
lunda arbetssätt och en (mer eller mindre) annorlunda kunskapssyn 
samt dels ett nytt språk. Kvinnorna har tvingats vara aktiva med hjälp 
av ett språk, som de samtidigt höll på att lära sig, om de ville framstå 
som duktiga elever och få höga betyg. De gjorde det i konkurrens med 
elever som antingen var födda i Sverige eller som varit här längre än 
de. Det krävs olika hastighet i språkanvändning beroende på om det 
finns tid för eftertanke vilket finns i samband med skriftliga inläm-
ningsuppgifter och prov (Wellros, 1992). Denna tid finns inte i sam-
band med diskussioner i klassrummet, vid krav på snabbt svar på en 
fråga eller för att själv ställa en fråga. Även om kvinnorna haft svårig-
heter att använda svenska språket i muntliga klassrumssammanhang, 
som beskrivits ovan, hade de hunnit tillägna sig tillräckliga kunskaper i 
svenska språket för att klara av sina studier med goda resultat oavsett 
vilken inlärningsstrategi och aktivitetsstrategi de tillämpat. 

Jag tyckte inte att jag kunde så mycket, alltså att jag kunde kommu-
nicera mycket, men jag kunde förstå mycket liksom, matte var 
mycket lätt för mej, jag hade läst på gymnasiet 2 år innan. (Amina) 

De hade hunnit utveckla kunskaper i svenska språket som varit tillräck-
liga för att språket skulle kunna användas som kunskapsspråk i skol-
ämnen men de har haft svårigheter att använda det som kommunika-
tionsspråk i muntliga sammanhang.  

8.4 Betyg 
Ett mönster i beskrivningarna är att betyg har varit viktiga markörer för 
kvinnorna. Ett kongruent bemötande av kvinnorna i skolan i Sverige 
hade inneburit att lärarna bemött dem som duktiga elever. Kvinnorna 
upplevde att en del lärare främst betraktat dem som invandrare med 
kort vistelsetid i Sverige. Några av kvinnorna beskrev att de upplevt att 
elever med utländsk bakgrund diskriminerades vid betygssättningen 
och gavs lägre betyg än elever med svensk bakgrund. Upplevelse av 
misslyckanden förklaras av elever med höga prestationsbehov enligt 
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Jenner (2004) ofta med hjälp av externa faktorer. En tolkning är att 
kvinnorna haft behov av att förlägga förklaringar till upplevelser av 
inkongruenta bedömningar av deras prestationer utanför sin egen kon-
troll genom att etnifiera förklaringarna. Detta för att bevara bilden av 
sig själv som duktig elev. En annan tolkning är att deras upplevelser 
speglar såväl språkliga missförstånd i de aktuella situationerna som 
diskriminerande förhållningssätt från lärare. 

Jag ville få högsta betyg, inte bara godkänt. Då blev jag besviken och 
förbannad på mig själv. (Elisa) 

Elisa förlade i stor utsträckning förklaringen till lägre betyg till ett eget 
tillkortakommande för att hon inte hade pluggat tillräckligt hårt. Ett 
gemensamt mönster är annars i kvinnornas beskrivningar att de förlade 
orsakerna till lägre betyg än de förväntat på förhållanden utanför sig 
själva. Kvinnorna beskrev att de mött lärare som de upplevt inte hade 
sett deras prestationer utan framför allt bedömt dem negativt eftersom 
de var invandrare som vistats kort tid i Sverige. De talade om det på 
olika sätt. Även om Elisa förlade sin besvikelse till sig själv beskrev 
hon också att hon mött lärare som betygsatt hennes skriftliga ämnespre-
stationer lägre p.g.a. att hon inte hade uttryckt sig på korrekt svenska.  

Vissa lärare var petiga och sa att det är inte korrekt svenska exem-
pelvis i naturkunskap B. Jag fick endast godkänt för att svenskan inte 
var korrekt. (Elisa) 

Även Mira, Laila, Lada, Sara och Tanja beskrev några lärare som de 
upplevt hade betygsatt dem utifrån hur lång tid de varit i Sverige. De 
har tolkat lärarnas betygsmotiveringar som att de inte kunde få höga 
betyg eftersom de varit kort tid i Sverige  

Mira beskrev en lärare som frågat hur länge hon varit i Sverige 
och som i samtalet sänkt betyget när Mira sagt att hon endast varit här 
några år. 

För jag tycker att det är mycket orättvist, för det är många eller det är 
nästan alla invandrare, som lärare är strängare mycket strängare, allt 
liksom när man vill ge betyg, så man går ifrån hur länge har du varit 
i Sverige? Hur länge? Man ser inte till kunskapen, man liksom be-
tygssätter inte min kunskap utan hur länge har du varit i Sverige så 
hon sa till mig. Du skulle kunna få t.o.m. VG om jag betygsatte din 
kunskap men du vet du har varit kort tid här i Sverige bara 4-5 
år…En annan lärare hon frågar varje gång för hon glömmer. Hur 
länge har du varit i Sverige? Jag är född här. Men du kan få VG. Du 
har liksom satsat så mycket, alltså hon kommer ihåg. Men du är inte 
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född här. Nej jag bara skojar. Ja men du vet du har gjort rätt så bra 
och du har varit duktig men du kan inte få mer än godkänt för du har 
varit borta, sådant. Då blir man förbannad. (Mira) 

Mira upplevde att hennes betyg varit avhängigt hennes tid i Sverige. 
Hon relaterade till två lärare. Den ena läraren frågade hur länge hon 
varit i Sverige och hon uppfattade att läraren sagt att hon kunde fått 
högre betyg om hon varit längre i Sverige. Den andra läraren ändrade 
betyget när hon hörde att Mira endast varit några år i Sverige och moti-
verade därefter ändringen med Miras frånvaro.  

Laila beskrev en händelse som hon har tolkat handlat om att en lä-
rare gav invandrare lägre betyg än svenska elever.  

Jag hade problem med läraren, det var svenska-läraren. Jag hade väl-
diga problem med henne och hon och hennes idéer att som invandra-
re skulle man ha en trea. Alltså trea betyder femma för en invandra-
re…Nej så jag fick alltid 2+ och det betyder att jag hade fyra någon-
ting sådant. Men du skall vara väldigt glad Laila att du har en tvåa. 
Jag pratade med rektorn om det här, alltså jag hade alltså svenska 
och så svenska som andra språk. Jag valde ingen franska eller tyska. 
Jag tänkte jag tar svenska som andra språk och sedan jag skrev en 
uppsats. Jag fick en 2:a, 2 +. Det betyder ingenting plus eller minus. 
Det är en tvåa sa jag och sedan så skrev jag av uppsatsen och så 
samma uppsats, alltså jag ändrade ingenting och lämnade den till en 
annan lärare som har svenska som andra språk och jag fick en fyra. 
Så sa hon. Fyra + och om du har lite sådana språkliga fel, du hade 
fått en femma. Det var väldigt bra innehåll alltså det var stor skill-
nad. Bägge två var svenska-lärare, det var så. Jag var väldigt besvi-
ken. Nej för jag hade gjorde allt för att få högre betyg och jag fick. 
Om du tittar på mitt betyg då har jag 4, 5, 5, 5., 2 och så 3 på gym-
pan. Jag var inte så duktig på att springa. Och sedan ja 3 på maskin-
skrivning, jag var inte duktig och sedan 4, 5, 5 alltså det var så hela 
tiden men nej hon ville inte sätta en 3:a.. (Laila) 

Även Lada sade att hon upplevt diskriminering vid betygssättning och 
att hon endast trott att det gällt henne men att hon senare hört talas om 
det av flera andra. Hon sade att hon numera brukar uppmana yngre 
bosnier att inte acceptera det om de råkar ut för diskriminering. 

 Även Sara och Tanja sade att de fått lägre slutbetyg än vad de 
presterat på proven i något ämne.  
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8.5 Sammanfattande kommentar 
Även om kvinnorna hade hunnit olika långt i sina skolkarriärer före 
flykten så hade samtliga gjort erfarenheter som format deras förvänt-
ningar på skolan. I föregående kapitel beskrev jag ett gemensamt möns-
ter som bestod av att kvinnorna varit duktiga och att de hade trivts i 
skolan. I interaktion med omgivningen hade deras självbilder i förhål-
lande till skolprestationer utvecklats positivt. De har haft höga ambi-
tionsnivåer med sig in i skolan i Sverige. Ett gemensamt mönster är att 
kvinnornas tidigare skolerfarenheter skapats i skolkontexter med synlig 
pedagogik. I denna är läraren en tydlig maktperson som kontrollerar 
inramningen av klassrumsarbetet. Upplevelserna av skolframgång har 
de gjort i undervisning med mer eller mindre stark inramning. I denna 
skolkontext har deras kulturella förförståelser och förväntningar skapats 
om vad som skall ske i klassrummet och om hur de skall bete sig för att 
få höga betyg. Även om kvinnorna bott i olika länder har de gjort likar-
tade erfarenheter av tydliga lärarorienterade samspelsmönster i klass-
rummet. Ett gemensamt mönster är att kvinnorna hade andra förvänt-
ningar på klassrumssituationer och lärare än dem som de beskrev att de 
mötte i Sverige. När kvinnorna upplevde annorlunda klassrumssituatio-
ner i Sverige har de jämfört, filtrerat och tolkat upplevelser genom sina 
kulturella förförståelser om hur klassrumssituationer skulle gestaltas. 
Deras förförståelser skapade självklara uppfattningar, förgivettaganden, 
om vad som skulle ske i skolan, hur de skulle bete sig i klassrummet 
och hur de skulle bete sig för att få höga betyg. De mötte ett annorlunda 
pedagogiskt system som de sökte anpassa sig till med hjälp av ett språk 
som de samtidigt höll på att lära sig. Kvinnorna beskrev några olika 
anpassningsstrategier i klassrumme som de utvecklat: utantillinlärning, 
läsa i förväg inför lektioner, lyssna på lärarens genomgång, träna sig att 
räcka upp handen med hjälp av läraren, tvinga sig till att tala, inte redo-
visa grupparbete, deltaga vid provtillfällen, sluta förbereda sig och säga 
något, fråga något och besvara en fråga samt sitta längst fram och söka 
kontakt med läraren.  

I Sverige har kvinnorna mött en osynlig pedagogik med svag in-
ramning vars centrala drag utgörs av elevaktivitet. Det innebar andra 
arbetsformer och ställde krav på kvinnorna själv skulle tolka dolda krav 
och förväntningar på beteenden och prestationer i klassrummet. Jag har 
uppfattat kvinnornas beskrivningar inte enbart som språkliga utan även 
att svårigheterna sammanhängde med att de mött ett annorlunda peda-
gogiskt system. Den osynliga pedagogiken har innehållit kulturella 
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språkliga förgivettaganden och otydligheter som en del av den kulturel-
la skolgrammatiken. Att kunna använda svenska språket i skolan är 
viktigt för skolframgång men utifrån kvinnornas beskrivningar fram-
trädde även den svenska skolan och dess osynliga pedagogik som pro-
blematisk. Kravet på anpassning har funnits men hur innebörden av 
kommunikationsmönster och prestationskrav skulle tolkas har skolan 
lämnat till kvinnorna att själva avkoda. Skolan har inte synliggjort sin 
makt att definiera vad som uppfattas som normalitet. Det är en osynlig 
maktutövning som medverkar i sorteringen av elever i skolan. En form 
av synlig maktutövning som några kvinnor beskrivit har rört betygsätt-
ning av deras prestationer. Beskrivningar av att de erhållit lägre ämnes-
betyg p.g.a. att de inte uttryckt sig tillräckligt väl på svenska och att de 
betygsatts lägre med motiveringen att de vistats kort tid i Sverige har 
uppfattats som diskriminering och inordning i en kategori elever med 
negativa förtecken.  

Kvinnorna beskrev även att de upplevt större svårigheter med 
svenska språket som kommunikationsspråk än som abstrakt kunskaps-
språk, medan förhållandet brukar anses vara det motsatta (Cummins, 
1996). En tudelning av svenska språket i kunskapsspråk och kommuni-
kationsspråk kan vara vansklig att göra i skolor med svag inramning 
och med en muntlig klassrumskultur där båda typerna av språkanvänd-
ning kommer till uttryck, både vid grupparbeten och vid diskussioner. 
Vid samarbetet mellan eleverna i grupparbeten krävs båda språkan-
vändningarna för att eleverna skall utveckla relationer. Småprat under 
arbetet och i pauser utgör en viktig del. I intervjuerna beskrevs förhål-
landet kunskapsspråk - kommunikationsspråk snarare som det omvända 
av kvinnorna. 
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9 Samspel med klasskamrater 

I detta kapitel redovisas och analyseras kvinnornas beskrivningar av 
hur de upplevt skolan och särskilt gymnasieskolan med fokus på sam-
spel med klasskamrater och dess betydelse för att kvinnorna genomför-
de framgångsrika skolkarriärer.  

Teman som framträdde och som behandlas i den fortsatta fram-
ställningen i kapitlet är Relationer med klasskamraterna och Betydelsen 
av svenska vänner. Dessa teman samspelar med temana Åldersidentite-
ter, Språkanvändning och Gränsdragningar mellan vi och dom. Kapitlet 
inleds med fallbeskrivningen om Zina.   

9.1 Zina 
Jag flydde tillsammans med min familj och kom till Sverige när jag 
var 18 år. Vi kom att bo i en liten stad i södra Sverige. Jag hade bör-
jat på gymnasiet i hemlandet och hunnit gå två år. Det var på ett na-
turvetenskapligt gymnasium och den utbildningen där är på fyra år. I 
mitt hemland hade min pappa arbetat i ett affärsföretag och min 
mamma arbetat som sekreterare. De har ingen högskoleutbildning. 

Jag började på en grundkurs i svenska. Sedan fortsatte jag på intro-
duktionskurs för gymnasiestudier. När jag lärde mig svenska så titta-
de jag väldigt mycket på TV. Jag såg program med svensk text. Jag 
hade ordboken bredvid och slog upp ord hela tiden. De flesta filmer-
na var på engelska och om man kan lite engelska så kunde man jäm-
föra och gissa att nu heter det så här på svenska. Det hjälpte mig och 
min syster mycket. Vi ville lära oss svenska fort eftersom vi skulle 
gå i skolan. Vi läste också böcker. I början läste vi sagoböcker och 
en dagstidning som heter På Lätt Svenska. Det är en mycket bra tid-
ning som de hade på skolan. 

Jag gick på introduktionskursen i ett år och sedan rekommenderade 
lärarna mig att börja på Vårdgymnasiet. Jag gjorde det men hoppade 
av efter en vecka för jag tyckte att jag inte alls passade in där. Jag 
ville läsa på en naturvetenskaplig linje. Alla skrämde mig och sa att 



 

 153 

det skulle vara så svårt. De trodde inte jag skulle klara av svenska 
språket. Jag läste ett år till på introduktionskursen. Därefter var jag 
20 år och egentligen för gammal för att börja på vanligt gymnasium. 
Jag skulle istället läsa vid Komvux. Jag pratade emellertid med rek-
torn och fick tillåtelse att börja på gymnasiet. Det var viktigt att jag 
kunde gå i skolan. Min pappa sade till mig att i Sverige hade vi 
chansen att utbilda oss. Naturvetenskaplig utbildning har hög status. 

De första två terminerna på gymnasiet var hemska. Jag mådde illa 
varje dag och jag gick in på toaletten och grät i pauserna. För det för-
sta var jag för gammal. De andra var 16 år och jag kände mig helt 
utanför. Jag ångrade mig efter första veckan att jag inte började på 
Komvux istället. Men jag hade så höga krav omkring mig. Både jag 
själv, mina föräldrar och alla omkring mig ställde höga krav på mig. 
Idag inser jag att jag gjorde fel. Jag skulle inte ha börjat på naturve-
tenskaplig linje. Det som var hemskt var att jag inte kunde få kontakt 
varken med mina klasskamrater eller med lärarna. De hade inte haft 
någon invandrare i klassen tidigare. Jag frågade aldrig men det kän-
des som om det var nytt för dem. Det kändes som om de var rädda 
för mig. Jag kände mig främmande inför allt. Jag visste inte hur jag 
skulle bete mig och jag kände mig väldigt ensam. Jag tyckte det var 
märkligt att en del elever pratade utan att räcka upp händerna. Man 
skulle inte heller stå upp när läraren kom in i klassrummet. Det fanns 
ingen respekt för lärarna. Samtidigt var det skönt att man kunde 
dricka på lektionerna om man var törstig. Det var mer frihet i den 
svenska skolan. Jag har svårt att göra jämförelser eftersom jämförel-
sen med hemlandets skola försvinner mer och mer. 

Jag förstod ju allting när det gällde språket. Det var inte språket som 
var mitt problem, det var allt annat än språket. Jag hade ju kommit 
ensam till en ny skola och det känns hemskt när man inte känner nå-
gon och allt är nytt. Här blir det värre när man kommer in i en annan 
kultur. Den första terminen gick det en iransk kille i klassen. Han 
hoppade av efter den första terminen men det gjorde inte jag. Det var 
jag stolt över. 

Jag hade två lärare som hjälpte mig. De började att fråga mig hur det 
kändes och om jag hängde med. Det kändes skönt för mig att någon 
brydde sig om mig alltså att om jag inte klarade mig så fanns det nå-
gon som ville hjälpa mig. Det kändes tryggt. Det var de första 2-3 
månaderna. Sedan märkte de att jag hängde med. Jag ville ha hjälp 
av lärarna samtidigt som jag inte ville det. Jag ville inte att de skulle 
tycka synd om mig och tänka att vi skall hjälpa henne lite extra.  
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Det var hårt att läsa högt på svenska. I början när vi läste högt så 
kunde jag inte göra det. Jag brukade bli darrig på rösten och jag blev 
så nervös. Det gick inte. Ibland tvingade någon lärare mig att göra 
det. Jag måste ju göra det någon gång.  

Det kom ut en bok som handlade om Iran och om en kvinna som 
flydde med sitt barn. Min svensklärare bad mig prata om boken och 
Iran i en klass på skolan som höll på att läsa just den boken. Jag 
gjorde det och på det sättet fick jag en möjlighet att prata om mig 
själv. 

Alla i klassen var så duktiga och hade över 3,9 i snitt. Jag var sämst i 
klassen och hade 3,7. Det tog mycket längre tid för mig att läsa läx-
orna än det gjorde för dem. Jag var tvungen att läsa allting flera 
gånger. En del av det som jag upplevde som så hemskt var att jag 
inte kunde få någon hjälp hemifrån. Mina klasskamrater hade föräld-
rar eller syskon som var läkare eller något liknande och de satt och 
pratade om hur mycket hjälp de fått hemma. Jag var lite avundsjuk 
för jag hade inte någon som kunde hjälpa mig. Samtidigt tyckte jag 
lite synd om mig själv. Jag tänkte att jag är inte någonting. Hur skall 
jag klara mig.  

Jag var mycket rädd att jag inte skulle klara mig. Jag hade ju mycket 
höga krav på mig. Från början kom kraven från pappa som menade 
att i Sverige har du chansen att bli någonting. Min släkt är inte 
högutbildad och i och med att vi flytt till Sverige så hade vi barn 
chansen att utbilda oss. Nu måste vi göra det. Jag var mycket nervös 
inför alla prov. Jag mådde illa 2 veckor innan och 2 veckor efter pro-
ven. 

Jag blev inte kompis med klasskamraterna förrän sista terminen. Jag 
tror att det var jag som tog steget och började att berätta om mig 
själv. Jag ville inte vara annorlunda än de och göra det värre genom 
att klä mig annorlunda. Jag ville vara likadan som de. Jag sminkade 
mig inte och det gjorde inte de heller.  

Min familj kommer att stanna i Sverige. Min mamma håller på att 
omskola sig inom restaurangyrket och bli kallskänka. Min pappa går 
en kurs i fastighetsskötsel. Pappa förstår mycket svenska men han 
pratar inte så mycket. Min mamma har lärt sig men hon är inte lika 
duktig som min syster och jag. Mamma har haft dubbelt så många 
praktikjobb som min pappa. De är arbetslösa.  
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9.2 Relationer med klasskamrater  
Kvinnornas upplevelser av sina klasskamrater samspelar med ålders-
identiteter, språk och gränssättningar mellan vi och domandra. Det är 
ett mönster i beskrivningarna att kvinnorna isolerade sig från andra än 
den ursprungliga etniska gruppen. Ett återkommande uttalande i Saras, 
Aminas, Sallys, Miras, Tanjas, Lailas och Zinas beskrivningar var att 
de i liten eller ingen utsträckning under skoltid och inte alls på fritiden 
umgicks med någon utanför den egna etniska gruppen. Kvinnorna 
beskrev att de isolerade sig aktivt, alternativt valdes bort, av klasskam-
raterna. Bristen på empatisk förståelse, i dess symboliskt interaktionis-
tiska betydelse att kunna förutsäga beteende, förefaller ha medverkat 
till att interaktionen försvårades eller omöjliggjordes. Det framträdde 
tydligast i Zinas beskrivning om sina upplevelser i skolan och i klassen. 
Hon sade, vilket framgår i den inledande fallbeskrivningen i kapitlet, 
att hon önskat men inte kunnat skapa kontakt med vare sig lärare eller 
elever. 

Mira och Isabelle beskrev däremot ett tydligt avståndstagande till 
svenskar. 

Ja alltså jag, jag som är så mycket intresserad av språk, jag lärde mig 
inte liksom, det är många som hade svenska kompisar och sådant, 
det hade jag inte, för jag var inte intresserad av att ha svenska kom-
pisar, liksom om jag ska vara ärlig. (Mira) 

Mira däremot sade sig inte vara intresserad av att ha svenska kompisar 
och hon beskrev att hon inte lärde sig svenska fast hon var intresserad 
av språk. Motståndet mot det ”svenska” tog sig alltså uttryck i både 
avståndstagande gentemot klasskamrater och att lära sig kommunicera 
på svenska. Språksocialisation är en komplex process vars grundförut-
sättning är interaktion med omgivningen med hjälp av någon form av 
gemensamma symboliska gester. Symboliska gester förutsätter att vi 
kan ta varandras roller (Mead, 1934). Det krävs åtminstone ett mini-
mum av empatiserande för att interaktion och relationer skall uppstå 
och för att rollövertagande skall utvecklas. Frånvaron av gemensamma 
upplevelser och känslan av att ha mycket lite gemensamt kan ha inne-
burit att Mira och de flesta av de övriga kvinnorna uppfattade att de inte 
hade så mycket att tala med klasskamraterna om. De utvecklade inte 
några relationer till svensktalade klasskamrater. Tvåspråkighet förvär-
vas successivt och det blev en ”ond” språkcirkel när kvinnornas tillträ-



  156 

de till arenor med svensk språkanvändning motarbetades av dem själva 
och/eller av omgivningen. Det skedde både individuellt genom av-
ståndstagande och strukturellt genom den segregerade bostadsmarkna-
den. Viberg (1996) skriver att eftersom andraspråksinlärningen sker i 
det land där språket talas är det viktigt att elever även använder språket 
utanför skolan. Kvinnorna talade sitt modersmål i hemmet under hela 
gymnasietiden och använde i stort sett enbart svenska språket i skolan 
och då vanligtvis enbart i klassrummet.  

Språkmotståndet hade emellertid en komplex grund. Några av 
kvinnorna sade att de egentligen önskat att lära sig svenska. Sara sade 
att hon hade valt en skola med få elever med utländsk bakgrund för att 
hon ville lära sig svenska. I skolan isolerade hon sig emellertid från 
sina klasskamrater och skolkade för att träffa elever som talade samma 
språk som hon gjorde. 

Men sedan var det så att jag gick på x-skolan. Där var inte många 
från mitt land så för det mesta skolkade jag från x-skolan och gick 
till y-skolan. (där det gick många från hennes födelseland förf. anm.) 
Så gick vi och fika. För jag saknade så mycket. Det var hela dagen 
bara svenska. Så jag saknade att prata. Du vet, höra någon prata mitt 
språk. Det kändes som om jag inte har så mycket att säga till dom 
som pratar svenska. Det var så svårt. Men det var just för att man 
hade så lite kontakt med svenskar. Man var inte van att prata om små 
löjliga saker. Det var Hade vi läxa, okej, Vi har tenta eller nåt sånt. 
Det var det att lära sig att prata om ingenting…Ja men det var inte 
någon annans fel, det var bara mitt fel att jag kände mig utanför. Det 
var jag själv som inte bara snacka. Det var inte dom som inte ville 
lyssna på mig. Absolut inte. Eller lärarna. De ville också alltid lyss-
na. Det var jag själv som höll tyst. (Sara) 

Sara förlade ensidigt sin isolering till sitt eget beslut att inte tala svens-
ka. Hon upplevde att det enbart varit hennes fel att hon kände sig utan-
för. Ett annat skäl till att hon isolerade sig, utöver problem med att 
kommunicera på svenska, var att hon skämdes över att bo i det bo-
stadsområde familjen flyttat till. Hon beskrev i intervjun att svenska 
flickor i klassen upprepade gånger sökt få kontakt med henne men att 
hon undvikit dem. Hon var rädd att uppfattas som en dålig människa 
om klasskamraterna fick reda på var hon bodde. Hennes val att isolera 
sig i klassen sammanhängde alltså med klassproblematik och rädsla för 
social stigmatisering. Hon ville inte förknippas med ett område som i 
rapporter och media framställdes som ett socialt belastat ”invandrartätt” 
bostadsområde. 
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Laila beskrev att hon varit mycket ensam i skolan. På rasterna 
umgicks hon oftast ”med sig själv”. Hon uppfattade att hon blev utnytt-
jad av klasskamraterna och det var ett av skälen till att hon drog sig 
undan dem. 

Nej alltså liksom det var väldigt svårt för mig att komma in i deras 
grupp, alltså jag hade jättebra klasskamrater men du vet alla har väl 
sina kompisar, alltså så fort någon var borta så kom dom till mig, 
alltså efter ett tag märkte jag, oh nej det vill jag inte, eftersom hennes 
bästa kompis är sjuk så kommer de till mig och sedan nästa dag när 
hon kommer tillbaka då glömmer hon mig att jag finns så jag tänkte 
nej jag orkar inte med sådant så jag för det mesta satt på biblioteket 
och läste böcker och sådant…Jag var en väldigt duktig elev, så dom 
kom alltid till mig. Kan du hjälpa mig och det kändes bra för  mig. 
Jag är inte svensk, att en svensk kommer till en invandrare. Kan du 
hjälpa mig med det och det kändes bra i början men sedan blev jag 
van vid det. Jag tänkte nej jag ska inte bry mig om detta men ja hur 
dom såg. Jag vet inte dom var, ja dom ville bli kompisar så jag kunde 
handla på systembolaget och sedan. Ja vi satt och pratade ibland men 
jag vet inte faktiskt vad dom tänkte om mig. Jag vet inte…som jag sa 
de var jättesnälla alltså det var inte så att dom inte ville ha något med 
mig att göra men det var bara att dom var innan jag och dom hade en 
annan bild alltså du vet hur det var när man är 15, 16 och kommer på 
gymnasiet. Då är det bara killar som gäller alltså Ska vi göra det, Ska 
vi ha de kläder och jag hade alltså vad ska jag säga. Jag hade gått 
förbi dom tiderna. (Laila) 

Laila ville ha kontakt med klasskamraterna men tolkade deras beteende 
som att de utnyttjade henne. Hon var smickrad men kände sig så små-
ningom utnyttjad när de bad henne om hjälp med skolarbetet. De kan 
naturligtvis ha försökt utnyttja hennes kunskaper. En tolkning är att det 
kan ha rört sig om samarbetssituationer som Laila tolkat annorlunda. 
En ytterligare tolkning att det kan ha varit ett sätt för klasskamrater att 
ta kontakt med henne. Laila trodde också att klasskamraterna ville vara 
kompisar med henne för att hon skulle kunna handla på systembolaget 
åt dem, men det är ett tydligt missförstånd. Laila var inte tillräckligt 
gammal för att få köpa sprit. En tolkning kan vara att klasskamraterna 
upplevt Laila som äldre än hon var och därför frågat henne. En annan 
tolkning är att Laila missförstått dem.  

Även åldersskillnad har påverkat interaktionen och språkutveck-
lingen. Ett ytterligare skäl till att Laila i likhet med Tanja, Mira och 
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Amina drog sig undan sina klasskamrater utgjordes av åldersskillnaden 
till klasskamraterna.  

Tanja sade att:  
Man kunde ju inte prata med dem. (Tanja) 

Kvinnorna hade påbörjat gymnasiestudier innan de kom till Sverige 
men efter skoluppehållet i samband med migrationen återupptog de inte 
sina skolkarriärer där de avbrutits utan kvinnorna fick börja om sina 
gymnasiestudier. De var alltså äldre än sina klasskamrater. Åldersskill-
naden har de uppfattat som mycket betydelsefull och utifrån denna ska-
pade kvinnorna mening för att förstå sina svårigheter att interagera med 
klasskamraterna. De beskrev att klasskamraterna hade andra intressen 
än de. Medan de själva var unga kvinnor var klasskamraterna omogna 
tonåringar som var intresserade av killar, kläder och nöjen. Det var en 
åldersperiod som de hade passerat och för att uppfattas som respektabla 
unga kvinnor kan de ha sett det som olämpligt att förknippas med den 
perioden. Det har medfört viktiga genifierade etniska gränsdragningar. 
Amina sade, som nämnts i föregående kapitel, att andra palestinska 
kvinnor i hennes ålder retat henne för att hon ännu inte var gift när hon 
gick första året på gymnasiet i Sverige. Åldersproblem fanns på olika 
sätt ”inbäddat” i beskrivningarna av relationsproblem och kommunika-
tionsproblem.  

Usch för mig var det jobbigt. Alltså man fick bara kanske 4-5 vänner 
som man kan umgås med, resten är ju bara, ja vi var ju kompisar 
men alltså man kan ju inte snacka med dom, alltså man har inget 
gemensamt alltså samtalsämnen och så….Och hon var ju ett år yngre 
än jag och hon var min bästa vän, där i skolan och hade jättekul med 
henne men ja, det var ju hon som, vi umgicks hela tiden och vi pra-
tade vårt hemspråk i skolan då, alltså vi två. Och det är det som för-
svårar också att man pratar sitt eget språk och så för det känns lik-
som dumt att prata på svenska och båda två har ett gemensamt 
språk….Ja om hon inte var i skolan så var det liksom, man får lik-
som huvudvärk, bara svenska och svenska och svenska så man får ju 
huvudvärk. (Tanja) 

I likhet med Sara saknade Tanja att prata sitt modersmål i skolan, vilket 
inträffade när hennes kompis var frånvarande. Även om Tanja upplev-
de att hon inte hade så mycket gemensamt med klasskamraterna så ut-
tryckte hon vid intervjutillfället en ambivalens till att endast ha kontakt 
med landsmän och att enbart tala ”sitt eget språk” i skolan med sin 
kompis. Det underlättade att kunna kommunicera på modersmålet och 
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de hade något att prata om. Men det innebar också att Tanja och kamra-
ten endast umgicks med varandra vilket hon upplevde som ett dilemma.  

Tanja och även Sara talade om en annan aspekt av att leva i en 
svenskspråkig miljö i skolan. De beskrev att de drabbades av huvud-
värk när de inte haft möjlighet att kommunicera med någon på sitt eget 
modersmål utan fått koncentrera sig på att lyssna och förstå svenska 
under hela dagen.  

När familjerna erhållit asyl flyttade de vanligtvis till kommuner 
där flera av dem hade släktingar som hjälpte dem att hitta en bostad 
eller där det bodde landsmän. Det hade kommit en stor andel bosnier 
till Sverige som erhållit asyl undan kriget och s.k. etniska rensningar. 
Flera hade kommit från samma städer. Härigenom kunde bosnierna i 
viss mån återupprätta sina tidigare sociala nätverk eller lättare bygga 
nya. Mira, Lada och Sara sade att släktingar kontaktat dem och hjälpt 
dem att skaffa bostäder och att de flyttat till orter där de bodde. I nät-
verken ingick släkt och vänner men också etniska föreningar. Kvinnor-
na talade om ”etniska föreningar” som de redan från början sökt kon-
takt med och fortfarande tillhörde och besökte.  

Det fanns de som kom hit för länge sedan från mitt hemland…och 
som bor här i 25 år och sådant. Så det är dom som berättade rätt så 
mycket för oss…Ja dom sa ni får inte göra så och så, för att få det så 
och så…vi träffade dom på sådana bosniska föreningar och sådant, 
så dom sa ni ska göra så och så. Här får man inte göra så och 
så…men man lär sig också mycket i skolan. (Mira) 

Enligt Freyne-Lindhagen (1997) utgör etniska föreningar även norma-
tiva centra som kan motverka närmandet mot svenskar, svensk kultur 
och det svenska språket om nyinflyttade i huvudsak interagerar och 
kommunicerar med dem. Denna begränsande rörelse framträdde även 
för kvinnornas föräldrar som enligt kvinnorna enbart umgicks med 
landsmän. Ett undantag var Ladas familj som hade en svensk kontakt-
familj. Enligt Olkiewics (Elmeroth, 1997) söker invandrare relationer 
med andra invandrare och framför allt landsmän om de upplever att de 
blir positivt bekräftade av dem. Upplever de dessutom att de blir nega-
tivt bemötta i det nya vistelselandet förstärks denna rörelse. Det kan 
leda till stereotypa och även aggressiva föreställningar om varandra. 
Samtidigt som nätverken underlättade livet för kvinnorna och deras 
föräldrar så kan de ha begränsat närmandet till majoritetskulturen och 
medverkat till uppkomsten av kvinnornas upplevelser av vi och dom 
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(Carlbom, 2003). Det finns ett mönster i hur indelning vi och dom skett 
i flera av kvinnornas beskrivningar, där språket förefaller ha varit tude-
laren. Det har påverkat hur relationerna till klasskamrater utvecklades i 
skolan. Kvinnorna hade kvar upplevelser av sina etniska kollektiva 
identiteter och i Sverige skapade de ett ”vi” som avgränsning till ett 
”dom” d.v.s till de andra som inte talade deras språk. I gruppen ”dom” 
förefaller inte endast svensktalande ha ingått utan även alla andra. Sara 
sade t. ex. att hon inte var som de andra invandrarna på skolan.   

Det var typ, det var många invandrare. Och just det som var så kons-
tigt att jag kände mig utanför. Det var så många andra som var in-
vandrare. Men jag är inte som dom. Det var inte jag som inte kunde 
svenska, det var jag som ville vara bäst. Det är just det. Hela jag, 
hela mitt liv. Jag har för stora krav på mig själv. Om jag inte klarar 
någonting så blir jag helt nere. (Sara) 

Saras beskriver indelningen ”vi” och ”dom” även i relation till andra 
invandrare. Jag har tolkat det som en strategi för att bevara bilden av 
sig själv som ”bäst” vilket var möjligt endast om hon inte förknippades 
med invandrare i allmänhet. Att vara nybörjare i svenska språket och 
inte behärska det var inte kongruent med hennes erfarenhet av hur om-
givningen uppfattade henne och inte heller med hennes självbild. Hon 
var tvungen att ändra självbilden, till en mer negativ självbild, om hon 
skulle kunna identifiera sig med andra invandrare. Hon valde istället att 
isolera sig och att inte identifiera sig med dem för att rädda sin positiva 
självbild. 

Även Elisa beskrev att hon tagit avstånd från svenska klasskamra-
ter. I åttonde klass umgicks hon inte med någon av sina klasskamrater 
och menade att hon upplevt att hon kunde klara sig själv. 

Ett  gemensamt mönster i beskrivningarna, bortsett från Isabelles, 
utgörs av att det endast framträder elever med den egna etniska bak-
grunden och elever med svensk bakgrund. Zina beskrev t.ex. att hon 
försökt klä sig som svenska elever för att inte uppfattas som annorlunda 
utan skapa likhet.  

Och allt det andra var ju annorlunda mellan mig och dem. Och jag 
ville inte göra det värre genom att klä  mig på ett annat sätt. Alltså 
jag ville vara likadan som de. (Zina)  

Isabelles beskrivning avviker från de övriga kvinnornas. Hon delade 
inte in kamraterna i ”vi” och ”dom” utifrån tillhörighet till ”egna etnis-
ka gruppen” och ”svensk grupp” utan i hennes beskrivning framträder 
även kamrater med andra etniska bakgrunder. Hon beskrev snarare en 
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indelning mellan ”svenskar” och ”övriga” i sin gymnasieklass och på 
fritiden.  

Ett annat mönster i beskrivningarna är att det förekommer i stort 
sett inga hänvisningar till klasskamraternas könstillhörigheter. Det är en 
avkönad skolvärld som framställs. När pojkar omtalas så görs det ge-
nom att kvinnorna beskrev att deras klasskamrater talade om pojkar. 
Gränsdragningar gentemot de yngre klasskamraterna har skett genom 
att kvinnorna beskrev att de ”passerat” detta stadium. Laila och Tanja 
hade pojkvänner. Amina och Elisa gifte sig under gymnasietiden. Deras 
pojkvänner eller äkta män gick inte skolan. Zina talade om en iransk 
pojke som gått i samma klass som hon men som hoppat av utbildningen 
efter en termin. Hon sade inte att hon umgicks med honom i skolan 
utan beskrev sig som ensam och isolerad från de övriga. De få hänvis-
ningar som finns är till flickor och då som väninnor. Några av kvinnor-
na studerade vid könssegregerade gymnasieutbildningar med mycket 
stor majoritet kvinnlig elever. Isabelle, Ana och Sally studerade på 
Omvårdnadsprogrammet, Laila på Social linje, Tanja på Barn och Fri-
tidsprogrammet samt Lada och Mira på Samhällvetenskapligt program 
med språklig inriktning. Det kan ha inneburit att de haft få eller inga 
manliga klasskamrater och en tolkning är att därför refererade kvinnor-
na inte till klasskamraternas kön.  

9.3 Betydelsen av svenska vänner  
Zelmas, Ladas och delvis Isabelles, Miras, Anas och Saras beskriv-
ningar avviker från de övrigas. I deras beskrivningar återfanns inte 
hänvisningar till ensamhet och svårigheter att kommunicera på svenska.  

Att tidigt få svenska vänner har varit betydelsefullt för Zelma och 
Lada. De sade att de i skolan tidigt skaffat en väninna med svensk bak-
grund som de också umgicks med på fritiden. Det har visat sig vara 
mycket viktigt för utvecklingen av andraspråket att använda det på fri-
tiden eftersom när språket annvänds i umgänge och på olika arenor 
vidgas och tydlliggörs kulturella innebörder i språket (Thomas & Colli-
er, 1997; Viberg, 1996). Lada och Zelma pratade svenska både i klass-
rummet och på fritiden. Lada sade att hennes bosniska vänner tyckte att 
hon blivit ”svenne”.  
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Ana hade varit välintegrerad på högstadiet och umgåtts och talat 
svenska både i skolan med klasskamraterna och på fritiden med gran-
narnas barn. Hon upplevde att hon respekterades som libanes. 

Det var så roligt, de sa för hon är libaneser, hon är inte svensk…och 
jag var väldigt social och trevlig. (Ana) 

Kontakten och boendet har haft betydelse för Anas skolkarriär. Efter-
som hennes klasskamrater ”självklart” skulle fortsätta på gymnasiet 
efter högstadiet började Ana också att tycka att det var självklart.  

Man bara hängde med. Jag fattade inte vad som hände. Vad skulle 
man annars göra? Alla snacka nu kan vi sluta om vi vill men vi gör 
inte det. Man är väl inte dum i huvudet eller så. Man gör inte 
så…alla satt och sa natur, samhälle och alla de där linjerna. (Ana) 

Lada fick i årskurs nio med detsamma en bästa väninna som var svens-
ka. Den svenska väninnan var populär i klassen. Lada beskrev att hon 
haft svårigheter med att prata svenska men att hon visste att hon var 
duktig i matematik.  

Och vi träffas fortfarande. Och det var en rolig klass. Visst, dom 
hade ju lite svårt för mig för att jag var kanske 3:e på hela skolan 
som var invandrare, sedan kom den här stora vågen in, men jag var 
bland dom första och det hade dom lite svårt med. Dom skojade med 
mig om olika uttal och jag kan fortfarande idag inte olika vokaler, 
vokaler har jag svårt med. Jag tog det inte så mycket på allvar, jag 
var bättre på andra områden men jag gav igen. På matte var jag över-
lägsen och då fick dom ju hålla käften. (Lada) 

Lada förefaller ha haft en stark positiv skolidentitet som gjorde att hon 
kunde uppfatta kamraternas kommentarer som skoj. Hon skämdes inte 
för att hon talade med accent. Hon visste att hon kunde hävda sig väl på 
andra områden.  

Även Zelma hade haft en svensk väninna.  
Jag fick mycket hjälp av min kompis, både om det som stod i böck-
erna och det som jag inte kunde förstå i undervisningen det som lära-
ren sa kunde hon förklara på rasten. T.ex. om vi fick en uppgift vi 
skulle göra hemma så kunde hon förklara vad det var som frågorna 
betydde. Vad det var som läraren var ute efter. Hon förklarade såda-
na saker. Hon hjälpte mig. (Zelma) 

Vänskapen med klasskamraten menade Zelma hade stor betydelse för 
hennes skolkarriär. Zelma beskrev henne som sin andra-lärare som för-
klarat och hjälpt henne att förstå skoluppgifter och som förklarat vad 
läraren hade sagt.  
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Mira liksom Isabelle sade att hon under en tid på flyktingförlägg-
ningen haft en hel del kontakt med svenskar. Mira beskrev att då börja-
de hon att skriva på svenska. När Mira och Isabelle flyttade till andra 
orter upphörde kontakterna. När Isabelles familj erhållit asyl flyttade 
familjen närmare bekanta från Kosovo och Isabelle återupptog skol-
gången i år nio. Hon bodde då i ett svenskglest bostadsområde. I hen-
nes klass hade flera av eleverna annat modersmål än svenska och hon 
umgicks även med dem. Isabelle blev god vän med en flicka från Öst-
europa. Deras gemensamma språk var svenska. Isabelle sade att hon 
inte uppfattade att hon talat ”dålig svenska” förrän en klasskamrat sagt 
det till henne. Isabelle hade också haft en svensk väninna under tiden 
hon bodde i en flyktingförläggning som var inrymd i ett vanligt bo-
stadsområde. 

Ja det gick väl bra (med svenska språket förf. anm.) men nu när jag 
har träffat en kompis som vi gick 9:an tillsammans, så sa han. Gud 
du har lärt dig prata svenska sa han. Alltså sa jag vad då, kunde jag 
så dåligt. Jo sa han det var inget bra sa han, alltså så du vet, alltså det 
är klart man ser en skillnad. Det är ju fyra år sedan. (Isabelle) 

Först några år senare uppfattade hon att omgivningen upplevt hennes 
språkkunskaper som dåliga. Hon hade tidigare använt de språkkunska-
per hon haft och inte tänkt på om hon pratat dålig svenska eller ej. Isa-
belle hade under första tiden i Sverige en positiv attityd till svenskar. 
Hon beskrev att det varit en chock för henne när hon började på gym-
nasiet att svenskarna i klassen inte hälsade på henne och att de inte 
tyckte om henne. Det fanns stora motsättningar mellan svenskar och 
invandrare i klassen. Dessa motsättningar bestod under hela gymnasie-
tiden och snarare fördjupades under tiden än planades ut. Isabelle stu-
derade vid en gymnasieskola med en mycket hög andel elever med ut-
ländsk bakgrund. Hon beskrev att skolgården varit uppdelad mellan 
olika grupper utifrån etnisk bakgrund. Framför allt var det svenskarna 
som var för sig själva. Isabelle umgicks med de andra i klassen men 
framför allt med dem som också var från Kosovo. Under hela gymna-
sietiden beskrev Isabelle att hon pratat svenska enbart i klassrummet, 
varken på rasterna eller på fritiden.  

Sara beskrev att några klasskamrater så småningom blivit viktiga 
för henne. Några svenska kvinnliga klasskamrater hade under året sökt 
kontakt med Sara men hon ville inte ha kontakt med dem. Hon ville 
inte känna sig tvungen att bjuda hem dem eftersom hon skämdes över 
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att bo i ett av Sveriges mest negativt omtalade svenskglesa bostadsom-
råden. Hon ville inte berätta att hon bodde där eftersom hon var rädd 
för att de då skulle uppleva henne som en dålig människa. De sökte 
hennes sällskap flera gånger men hon drog sig undan. När hon vid ett 
senare tillfälle blev bjuden på en klassfest tackade hon ja. Hon beslöt 
att bjuda hem klasskamraterna och beskrev att hon blev förvånad över 
att alla kom och över att de snarare hade varit nyfikna på hur det var att 
bo där än behandlat henne annorlunda än tidigare. Deras relationer i 
klassen gjorde att hon inte skolkade lika mycket som tidigare.  

Zelma sade att familjen tidigare hade haft en god ekonomi och 
familjen hade skaffat sig vad de önskade. Flykten hade inneburit en stor 
förändring och omställning. I Sverige hade hon inte hade haft råd att 
deltaga i nöjen tillsammans med klasskamrater. 

9.4 Sammanfattande kommentar 
Ett mönster som utkristalliserades var att de flesta av kvinnorna hade 
liten kontakt med andra än de som ingick i den egna etniska gruppen i 
skolan och ingen alls, förutom med denna grupp, på fritiden. Två möns-
ter framträdde vid analysen. I det ena har kvinnorna uteslutande haft 
relationer med dem som hade samma modersmål. I beskrivningarna 
framträdde en tydlig indelning i vi och dom. I beskrivningarna fram-
trädde den sociala interaktionen med klasskamraterna framför allt ge-
nom föreställningar om de Andra, inte utifrån beskrivningar av konkre-
ta samspel och vänskapliga relationer. Uppfattningarna om de Andra 
har kvinnorna framför allt skapat genom tolkningar av observationer 
och förväntade beteenden, inte i reella samspelssituationer. Det har fått 
konsekvenser för kvinnornas handlanden eftersom tolkningar upplevs 
objektiva, verkliga. De flesta av kvinnorna beskrev att de valt bort att 
umgås och även att tala med andra än dem som hade samma etniska 
bakgrund som de själva hade. Anledningarna har varit olika och fram-
trädde olika tydligt i beskrivningarna. Både genus, klass och etnicitet 
samverkade i kvinnornas tolkningar. I en av kvinnornas beskrivningar 
framträdde hennes rädsla för social stigmatisering om klasskamraterna 
på det naturvetenskapliga programmet fått kännedom om vilket bo-
stadsområde hon bodde i. En annan av kvinnorna beskrev istället att 
familjens ekonomiska disponibla inkomst, p.g.a. migrationen, försäm-
rats och varit så låg att hon inte haft råd att umgås med klasskamrater 
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på fritiden när de gått på bio eller gjort andra aktiviteter som kostat 
pengar. I båda kvinnornas beskrivningar framträdde familjernas nedåt-
gående klassresor. Även ålder under gymnasietiden framträdde i flera 
av kvinnornas beskrivningar som ett genifierat och etnicifierat mönster 
för att skapa respektabilitet. Deras upplevelse av åldersskillnader och 
betydelsen av denna gentemot övriga klasskamrater tydliggjordes fram-
för allt genom beskrivningar av gränsdragningar och avståndstaganden 
gentemot yngre klasskamrater. Kvinnorna beskrev att de inte varit lika 
omogna och intresserade av kläder och pojkar som deras klasskamrater 
varit.  

I det andra mönstret har kvinnorna haft vänner i klassen som haft 
svensk etnisk bakgrund. Några kvinnor beskrev hur viktig relationen 
till deras svenska bästa väninnor varit för att de skulle kunna genomfö-
ra framgångsrika skolkarriärer. En av kvinnorna beskrev sin väninna 
som sin ”andra-lärare”. Relationerna har haft betydelse för utvecklandet 
av språket men även varit betydelsefullt för kvinnornas avkodning av 
den svenska skolgrammatiken med dess svaga inramning. Relationer 
till klasskamrater med svensk bakgrund som blivit signifikanta andra 
har utgjort mobiliserande förhållanden för utvecklandet av framgångs-
rika skolkarriärer för några av kvinnorna. Lada och Zelma beskrev att 
deras skolkarriärer i Sverige påverkades positivt av att de träffat vänin-
nor med svensk bakgrund i årskurs nio. Zelma beskrev väninnan som 
sin guide och extralärare i klassrummet. Hon har hjälpt henne att tolka 
vad läraren menat och förklarat hur hon skulle lösa uppgifterna. För en 
av kvinnorna, Ana, har jag tolkat hennes boende och umgänge under 
högstadietiden med elever som tyckte det var självklart att studera och 
gå i gymnasiet som betydelsefullt för att hon fortsatt sin skolgång, trots 
annorlunda förväntningar på en ung kvinna i den etniska gruppen. Ana 
beskrev högstadietiden som mycket viktig. Interaktionen mellan Ana 
och klasskamraterna och den studiemotiverade kontext den ägde rum i 
medverkade till att Ana inledde en lossbrytningsprocess (Trondman, 
1994) från en etnifierad genifierade process för att bli kvinna som i 
hennes krets innebar att hon skulle gifta sig tidigt och att en gift kvinna 
inte skulle studera. Eftersom klasskamraterna, enligt Ana, hade ett 
självklart sätt att tala om att de skulle studera på gymnasiet efter hög-
stadiet samt att de skulle fortsatta studera på högskola påverkades och 
övertog hon deras tänkande och framtidsplanering. Hon påbörjade även 
en uppåtgående klassresa när hon började att utbilda sig.  



  166 

Kvinnornas kontakter med svenska vänner har även haft betydelse 
för deras språkutveckling. Andraspråket lärs in i det land man lever i 
och för att språket skall utvecklas krävs deltagande på olika svensk-
språkiga arenor (Thomas & Collier, 1997; Viberg, 1996). Kvinnornas 
svårigheter att empatisera har medverkat till att de haft svårigheter att 
interagera med andra vilket enligt min tolkning även sammanhängde 
med och bidrog till svårigheterna att kommunicera på svenska. Det i sin 
tur påverkade deras samspel med jämnåriga. Eftersom de allra flesta av 
de intervjuade kvinnorna inte talade svenska utanför lektionstid i någon 
större utsträckning försvårade det utvecklandet av svenska språket. Det 
kan liknas vid en ”ond cirkel” som för några kvinnor under gymnasieti-
den snarare befäste uppfattningarna om de Andra, som ointressanta 
m.m. Språk är kulturimpregnerat d.v.s. det är bärare av synliga och 
osynliga kulturella mönster och förförståelser (Mead, 1934; Trost & 
Levin, 1996; Parzyk, 1999, 2002). Det är genom att använda språket 
och befinna sig i nya språkkontexter som språket successivt fördjupas, 
tydliggörs och utvecklas. Svenska språket har upplevts som ofullstän-
digt som kommunikationsmedel framför allt i vardagssituationer i sko-
lan och i diskussioner i klassrummet. Det har också hindrat några av 
kvinnorna att utveckla relationer till klasskamraterna när de velat ut-
veckla sådana. När de undvek att tala svenska motverkade det utveck-
lingen av språket så att de inte heller kunde uttrycka vad de ville säga, 
när de ville kommunicera.  

Frånvaro av kontakt med jämnåriga med svensk bakgrund kan 
även ha förstärkt utvecklandet av känslor av utanförskap och konstrue-
randet av vi och dom (Carlbom, 2003). Gränslinjerna mellan vi och 
dom har aktivt konstruerats och underhållits av flera av kvinnorna. Ak-
tiva gränsdragningar och konstruktioner av olika feminina klassbasera-
de genus har visats av Ambjörnsson (2004) i hennes studie av flickor 
på studieförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram. När 
de intervjuade kvinnorna i denna studie jämfört och dragit gränser så 
har det framför allt gjorts i förhållande till elever med svensk bakgrund. 
I två av kvinnornas beskrivningar framträder även klassmarkeringar i 
dessa gränsdragningar. Även om kvinnorna inte har umgåtts med elever 
med svensk bakgrund och flera sagt att de inte heller önskade det, så är 
det dessa elever och inte elever med andra etniska bakgrunder, som har 
utgjort sociala objekt. Kvinnorna har interagerat genom att de observe-
rat dem och förhållit sig till dem när de tänkt på dem. Kvinnornas iden-
tifiering med enskilda etniciteter motsäger Ålunds (1997) och Anders-
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sons (2003) resonemang om att ungdomarna med utländsk bakgrund i 
deras studier snarare identifierade sig multikulturellt. Kvinnorna i den-
na studie hade emellertid, till skillnad mot ungdomarna i Ålunds och 
Anderssons studier, endast vistats i Sverige ett fåtal år när de gick i 
gymnasiet. Det kan utgöra en anledning till denna skillnad. En annan 
tolkning är att övriga elever med utländsk bakgrund snarare utgjort 
”negativt laddade” sociala objekt än inga sociala objekt alls för kvin-
norna. Utifrån denna tolkning önskade de intervjuade kvinnorna inte 
förknippas med klasskamrater med utländsk bakgrund som enligt kvin-
nornas erfarenheter inte blev betraktad som framgångsrik betygsmäs-
sigt i skolan. De har därför inte pratat om dem i intervjuerna. Endast 
Isabelle beskrev att hon umgåtts med elever med andra utländska bak-
grunder. Det kan sammanhänga med Isabelles förflutna av att inte höra 
till någon etnisk grupp. Hon var dotter till föräldrar som levt i ett så 
kallat ”blandetniskt” äktenskap på Balkan under en tid med allt mer 
eskalerade etniska motsättningar.  
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10 Vändpunkter 

I detta kapitel vill jag fördjupa förståelsen av hur kvinnornas fram-
gångsrika skolkarriärer utvecklats. Detta görs genom att jag beskriver 
och analyserar vändpunkter i form av utmärkande händelser och valsi-
tuationer (Fuchs Ebaugh, 1988) som kvinnorna talat om och som de 
upplevt har påverkat deras skolkarriärer. I kapitlet presenteras vänd-
punkter som drivit skolkarriären i såväl positiv som negativ riktning. 
Kapitlet inleds med Saras beskrivning. 

10.1 Sara 
Jag och min familj kom till Sverige när jag var 14 år. Vi fick fly un-
dan kriget när det bröt ut i mitt hemland Bosnien. Först bodde vi på 
en flyktingförläggning som låg i mellersta Sverige. Där bodde vi i 
elva månader. När vi fick uppehållstillstånd flyttade vi till Sydsveri-
ge. I mitt hemland hade mina föräldrar arbetat på en elektronisk fa-
brik. Mamma hade ett kreativt yrke. Jag gick i grundskolan och hann 
gå i sjunde klass innan vi fick fly. Jag var duktig i skolan. Alla vän-
tade sig att jag skulle klara mig bra i livet. Jag planerade att läsa vid 
universitetet när jag gått ut gymnasiet. 

När familjen fått uppehållstillstånd och flyttat till Sydsverige var jag 
inte tillräckligt gammal för att börja på svenskt gymnasium. Jag läste 
därför först ett år i en förberedande grundskoleklass. Lärarna sa att 
jag dessutom var tvungen  att läsa ett förberedelseår inför gymnasiet. 
Då kändes det som bortkastad tid. När man har förlorat allting vill 
man ha allting tillbaka genast. När jag bodde i flyktingförläggningen 
så brydde jag mig inte om skolan. Jag hade många kompisar där och 
jag var bara med dem. Det var först när vi fått asyl och flyttade till en 
annan stad som jag började tänka på skolan igen. När vi flyttade ner 
till den staden så kände jag ingen där.  

I efterhand är jag emellertid glad att jag läste ett år till och lärde mig 
svenska bättre. Jag sökte därefter in vid det fyraåriga naturvetenskap-
liga programmet. Lärarkonferensen rekommenderade att jag istället 
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skulle läsa vid det treåriga programmet. De trodde att jag skulle klara 
av det. Jag blev mycket glad. Jag ansökte om en studieplats vid ett 
gymnasium där majoriteten av eleverna hade svensk bakgrund. Jag 
var egentligen inte intresserad av naturvetenskapliga ämnen, fysik 
och kemi avskydde jag, men jag valde programmet för att jag hade 
hört att det var det svåraste. Jag ville visa att jag klarade av det fast 
jag hade varit med om så mycket. Jag hade också hört att just det 
programmet gav många möjligheter till fortsatta studier och då kun-
de jag fundera vad jag vill studera sedan medan jag gick i gymnasiet.  

När jag började på gymnasiet upptäckte jag att jag framför allt var 
intresserad av litteratur och av att skriva. Det var kul ämnen men an-
nars kändes det helt fel i skolan. Jag var så ensam. Jag umgicks inte 
med någon i klassen, varken med svenskar eller med elever från 
andra länder. Jag kunde tala svenska men jag kunde inte kallprata. 
Jag hade nog näsan i vädret. Mina klasskamrater pratade om helt 
andra saker än jag. Småsaker tyckte jag. Jag ville diskutera litteratur. 
Jag skämdes för min svenska och vågade inte prata högt på lektio-
nerna. 

Några svenska flickor i klassen försökte ta kontakt med mig och bjöd 
hem mig men jag höll mig för mig själv. Jag berättade inte var jag 
bodde. Jag bodde i en stadsdel med nästan bara invandrare. Jag 
skämdes för det och trodde inte att svenskar skulle vilja komma och 
hälsa på mig. Jag trodde att om de fick veta att jag bodde i den stads-
delen så skulle de tro att jag var en dålig människa. 

Jag är så känslig och därför kan jag inte hjälpa att jag gråter när jag 
berättar detta. I början gick jag till skolan och fick bra betyg men se-
dan började jag att skolka. Jag tyckte inte att lärarna gav rättvisa be-
tyg. Jag förstod mig inte på dem. De var snälla och log alltid men jag 
visste inte var jag hade dem. Jag tyckte att de menade att eftersom 
jag är invandrare kunde jag inte bli lika bra som en svensk. Jag var 
så besviken på så många saker. Jag fick bara VG i slutbetyg i ett 
ämne fast jag hade fått MVG på alla proven. Det var smågrejor som 
gjorde mig så arg. Det kändes inte som om dom var rättvisa. Om jag 
pluggade jättemycket ville jag ha min belöning genom att få bra be-
tyg. Efter första gången jag inte fick så högt betyg som jag menade 
att jag borde fått, slutade jag att plugga. Jag tänkte att om det kunde 
hända en gång så kommer det att hända igen. Om vi hade prov en 
dag så pluggade jag typ på kvällen innan. Bara för att få G. Jag har 
aldrig fått IG. Det jag menar med att plugga det är att få VG och 
MVG. G har jag alltid haft. Jag tyckte att vissa lärare var orättvisa 
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och jag kan fortfarande inte förlåta en lärare för att jag fick lägre be-
tyg än jag hade på provet. Jag ser läraren ibland och då mår jag då-
ligt. Allt var meningslöst. Jag upplevde att jag aldrig skulle klara mig 
i Sverige. Det kändes som att de aldrig skulle uppfatta mig som lika 
duktig som en svensk. Det såg ut som om det var mitt liv. Jag såg 
inte framtiden. Det var då jag började att skolka. Men jag såg det 
aldrig som skolk och jag såg inte mig som skolkare. Jag uppfattade 
inte mig som sådan eftersom jag tyckte att jag var en duktig elev. Jag 
hade alla femmor hemma. Jag var en sådan toppelev. Men det var för 
att allt kändes meningslöst som jag började skolka, det var inte det 
att jag inte ville plugga. Jag tyckte bara allt var hopplöst och att det 
tjänade inget till att försöka. Jag upplevde att jag aldrig skulle kom-
ma att klara mig i samhället och att det var lika bra att skita i allting. 
I efterhand har jag tänkt på att det var därför som många elever skol-
kade i hemlandet och i Sverige. Om man är dålig på något som man 
gärna vill vara bra på så är det bättre att folk tror att man struntar i 
det. Folk skolkar inte för att de inte vill gå i skolan. Det är inte därför 
man skolkar. Mina betyg började att rasa. Jag funderade på att sluta 
skolan. Jag hade valt en skola där det inte gick så många invandrare. 
Jag blev så trött av att höra svenska hela tiden. När jag skolkade gick 
jag till en skola där några av mina landsmän studerade. Vi gick och 
fikade och pratade om litteratur och annat. Då kunde jag slappna av. 
Jag var inte van vid att samtala på svenska så jag hade stort behov av 
att prata. Jag hade ju valt en annan skola men för att stå ut så skolka-
de jag för att träffa dem som gick på den skola som jag valt bort. Det 
gick många andra  invandrare i klassen från Pakistan, Iran och Irak 
och det var konstigt att jag kände mig utanför i klassen. Men jag 
tänkte att jag är inte som de. Det var inte jag som inte kunde svenska 
utan det var de. Jag ville vara bäst. Jag har hela mitt liv haft stora 
krav på  mig. Om jag inte klarar av något så blir jag helt nere.  

I slutet av första året gjorde jag en inlämningsuppgift om framtiden 
och om min känsla av att allt var meningslöst. Läraren tog kontakt 
med mig och frågade mig hur det var. Vad gjorde de för fel? Jag blev 
så rörd och glad över att läraren pratade med mig och brydde sig om 
mig. Det betydde mycket. Hade jag inte gjort uppgiften och hade inte 
läraren tagit kontakt med mig så hade jag slutat gymnasiet. Jag pra-
tade flera gånger med henne. När jag pratade med läraren förstod jag 
att det inte var meningslöst utan att det var viktigt att stå ut och att 
plugga. Det var viktigt att skaffa bra betyg för att få ett jobb i framti-
den. Under andra året vågade jag säga lite mer på timmarna. Jag 
skämdes fruktansvärt för att jag pratade så dåligt. Jag tog mod till 
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mig att prata med klasskamraterna och fick så småningom mer kon-
takt med några av dem. Jag gick klart gymnasiet och nu läser jag på 
högskolan.  

Mina föräldrar bor kvar i Sverige. Vi har inget kvar att återvända till. 
Vi har flyttat närmare in mot centrum av staden. Jag bor ensam nu-
mera men jag har mycket kontakt med mina föräldrar och syskon. 
Min pappa arbetar på en fabrik och min mamma arbetar som stä-
derska. De har i alla fall jobb. Jag upplever att jag är Ingenting. Här 
är jag inte svensk och i hemlandet vore jag inte därifrån. Jag är mus-
lim men jag är inte troende. Det enda är att jag inte äter griskött. Jag 
skulle aldrig kunna tänka mig att använda sjal.  

10.2 Möten med lärare 
Ett mönster i flera av beskrivningarna är att möten med lärare har varit 
utmärkande händelser som inneburit vändpunkter i kvinnornas skolkar-
riärer. För Isabelle, Sara, Mira, Tanja, Zina, Sally och Amina samt i 
viss mån Laila har dessa lärare blivit viktiga stödpersoner. Enskilda 
lärares individuella agerande har varit motivationsskapande och har 
medverkat i mobiliseringen av kvinnornas framgångsrika skolkarriärer. 
I beskrivningarna förekommer även några lärare vars agerande verkat 
begränsande så att skolkarriären momentant drivit i en negativ riktning. 
Denna riktning har emellertid ändrats genom kontakter med andra lära-
re som bekräftat kvinnorna positivt.  

I intervjumaterialet framträdde läraren som stödperson på olika 
sätt. I några fall har lärare återkommande, utanför lektionstid, samtalat 
med Isabelle, Zina, Sara och Mira. Det har varit något olika fokus i 
samtalen, men ett gemensamt samtalsämne har varit att kvinnorna inte 
skulle ge upp och att det kunde löna sig att studera.  

Zina talade om två lärare som flera gånger frågat henne om hon 
behövde hjälp.  

Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till men jag hade två styck-
en mycket bra lärare. Jag hade en i fysik och kemi och så hade jag en 
i svenska. Och de två hjälpte mig. Det var alltså de som började att 
fråga mig hur det kändes och ja om jag hängde med och om jag för-
stod allting just när det gäller språket. Det var inte det som var mitt 
problem det var allt, allt utom språket…ja det hjälpte jättemycket, 
det kändes skönt för mig att någon brydde sig om mig, alltså om jag 
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inte klarade det så fanns det någon som hjälpte mig. Det kändes 
tryggt…nej jag fick ingen speciell hjälp, bara dethär att de fråga-
de…Ja och det gjorde de bara i början och sen märkte de att de be-
hövde inte fråga mig mer. Men just de första 2-3 månaderna så frå-
gade de, inte efter varje lektion utan då och då. (Zina) 

Att lärarna tagit kontakt med henne har varit utmärkande händelser och 
när de visat sitt intresse genom att själv ta kontakt med Zina har hon 
upplevt att hon blivit uppmärksammad. De har visat att hon var synlig 
och det har givit henne en trygg känsla av att lärare brydde sig om hen-
ne. Det har givit henne positiv bekräftelse och en upplevelse av att bli 
sedd. Zina sade att hon inte ville ha extrahjälp av lärare, hon ville inte 
få mer hjälp än övriga elever, men att det samtidigt varit en trygghet att 
veta att hon kunde få hjälp om hon önskade. Hon beskrev emellertid 
också att hon upplevde frånvaron av läxstöd i hemmet som besvärande. 
Hon menade att hon varit den enda i klassen på Naturvetenskaplig linje 
vars föräldrar inte hade en tillräckligt hög utbildningsnivå för att kunna 
hjälpa henne med läxorna.  

Zina hade, som tidigare framgått, inte utvecklat några relationer 
till sina klasskamrater. Periodvis hade hon tillbringat rasterna på toalet-
ten gråtande p.g.a. sin isolering och rädsla för att inte lyckas i skolan. 
En annan utmärkande händelse var när en lärare bad Zina om hjälp. 

Sen började jag prata med mina lärare om någonting det var just 
denhär boken Inte utan min dotter och det var mycket diskussioner 
kring det. Och så började jag prata med min svensklärare och så sa 
hon att, jag gick första året då, så sa hon att hon hade en klass som 
gick sista året som hade diskuterat boken och så ville hon att jag 
skulle gå till den klassen och prata om den. Alltså om den iranska 
kulturen och så. Så på det sättet fick jag en möjlighet att berätta om 
mig själv. (Zina) 

Med hjälp av denna lärare gavs Zina möjlighet att framträda som en 
person och med kompetens. Hon blev synlig. Zinas reflektion är att hon 
fick en möjlighet att berätta om sig själv. Zina hade emellertid tidigare i 
intervjun sagt att hon haft mycket svårt att yttra sig på svenska på lek-
tionerna eftersom hon skämdes för att hon talade svenska med accent. 
Hon brukade tiga men hon gavs möjlighet att välja att bryta sin osyn-
lighet och försöka tala svenska inför en klass. Det kan ha underlättats 
av att det inte var i hennes egen klass och att tala svenska kan ha under-
lättats av att hon talade om förhållanden som hon visste hon var kom-
petent att tala om. Jag har uppfattat hennes psykosociala stressnivå (Al-
Baldawi, 1998) som så hög att om hon skulle stå ut med att fortsätta att 
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vistas i skolan var hon tvungen att bryta sin isolering. Hade hon inte 
valt att framträda kunde hennes skolkarriär utvecklats i negativ riktning 
och kanske avbrutits. Även om hon inte utvecklade närmare relationer i 
sin egen klass förrän under sista läsåret så tydliggjordes hon när hennes 
iranska bakgrund fick framträda som en tillgång.  

Även av Elisas beskrivning framträdde en lärare som jag uppfattat 
uppmärksammat att hon haft svårigheter att utveckla relationer till 
klasskamraterna. Elisa menade att hon klarade sig själv och inte sökt 
kontakt med andra elever. I åttonde klass hade en av hennes lärare 
uppmärksammat att hon var ensam och pratat med henne om hennes 
situation i klassen.  

Lärare påverkar ju mer eller mindre och jag hade en lärare, inte när 
jag gick i gymnasiet, utan på grundskolan. Han sa något som var vet-
tigt och logiskt. Om du vill ha kompisar och framför allt svenska, så 
måste du bjuda på dig. Du måste ju öppna dig själv… Så började jag 
få kompisar i slutet av det året jag gick i nian. Sen var det inga pro-
blem när jag började på gymnasiet. (Elisa) 

Samtalet har varit en utmärkande händelse. Elisa sade att hon tänkt på 
vad läraren sagt och att detta hjälpte henne att ändra sitt beteende och 
själv ta kontakt.  

Isabelle, Sara och Mira beskrev både lärare som mobiliserat och 
lärare som begränsat deras skolkarriärer.  

Isabelle talade om några händelser och valsituationer som varit 
viktiga och som utgjort vändpunkter som påverkat hennes skolkarriär. 
Hon hade p.g.a. migrationen hoppat över två grundskoleklasser och när 
hon återupptog studierna i Sverige började hon i reguljär klass i årskurs 
nio. Eftersom hon sedan inte fick godkänt betyg i samtliga kärnämnen 
var hon inte behörig att söka nationella program utan fick studera ett år 
på individuellt program. Tiden på individuellt program upplevde hon 
som förnedrande och meningslös.  

Jag vet inte men det kändes som om hon tyckte inte om att undervisa 
oss utan när vi frågade så tyckte hon att men kan ni inte fatta det sa 
hon och alltså man vågade ju nästan inte fråga henne och då blev 
man förbannad när hon sa så då kan du inte fatta det jag menar vi fat-
tade inte annars hade vi ju inte frågat. Ja men vad då det är ju lätt det 
där kunde hon säga och vi bara sket i henne sedan när vi hade, om vi 
hade henne på svenskan, det var det viktigaste då, och sedan vi hade 
svenska så gick vi aldrig dit…Och bara när vi skulle ha prov så jag 
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tror att jag klarade det bara för att jag, när vi hade prov så gick jag 
alltid dit. (Isabelle) 

Isabelle tolkade lärarens uttalande som nedsättande och som kritik. En 
annan tolkning kan vara att läraren inte kritiserat utan istället försökt 
uppmuntra Isabelle att försöka förstå genom att säga att det var lätt. Det 
kan ha funnits en underförstådd uppmaning att inte ge upp. Men lära-
rens eventuellt uppmuntrande intentioner har inte uppfattats av Isabelle. 
Hon hade varit van vid att bemötas som en duktig elev i hemlandet, 
som inte hade svårigheter lösa ”lätta” problem. Bemötandet kan Isabel-
le ha uppfattat som inkongruent. Hon har upplevt sin tolkning av situa-
tionen som sann och det var en utmärkande händelse som fick konse-
kvenser för hennes relation till läraren och för hennes beteende i sko-
lan. Isabelle beskrev att hon var både rädd för och arg på läraren. Hon 
vågade inte fråga om något hon inte förstod eftersom läraren sagt. 
”Men det är ju lätt fattar ni inte det”.  

I samband med detta började Isabelle också att skolka och hon 
skolkade största delen av tiden. Hon deltog emellertid vid provtillfälle-
na och av den anledningen trodde Isabelle att hon fått fortsätta på det 
nationella Omvårdnadsprogrammet. Hennes val att delta vid provtillfäl-
lena och inte skolka har jag tolkat som ett antingen-eller-val. I klassen 
var det endast hon som fick fortsätta på annat program än Individuellt 
program. Om Isabelle inte valt att vara närvarande vid provtillfällena 
hade hon troligtvis inte fått börja vid det nationella Omvårdnadspro-
grammet. Isabelle motverkade utsorteringen när hon valde att deltaga i 
proven.  

En andra händelse som utgjort en viktig vändpunkt är hennes an-
tagning till Omvårdnadsprogrammet. På Omvårdnadsprogrammet fort-
satte Isabelle att skolka i stor utsträckning det första året och hon me-
nade att det berodde på att hon blivit van vid att skolka. En utmärkande 
händelse är Isabelles möte med sin klassföreståndare där. Denna blev så 
småningom en signifikant person. Hennes kongruenta bemötande av 
Isabelle som en duktig elev som blev uppmärksammad av läraren inne-
bar att Isabelles självbild blev bekräftad.  

Ja det var det att jag satt ju på första bänk då, hon tittade alltid på 
mej och sådär och jag räckte upp handen: Ja det kan du ju. Och se-
dan efter lektionerna så tyckte hon då att jag var jätteduktig och frå-
gade mig om jag skulle jobba inom psykiatrin och sådär och sen efter 
praktiken så hade hon pratat med mina handledare och dom tyckte 
att jag också var duktig. Det var mycket så indirekt vad andra hade 
sagt och sådär och klappa en på ryggen och jaa (ohörbart). Ibland var 
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det ju inte mycket, bara att hon tittade på en och skratta, alltså bara le 
liksom, så tyckte man då ja, hon tycker nog att jag är jätteduktig det 
kändes på något sätt. (Isabelle) 

Läraren gav Isabelle positiv bekräftelse både under lektionstid och ef-
teråt på rasten. Isabelle har också agerat och skapat situationer där hon 
kunde bli positivt uppmärksammad. Hon använde en strategi i klass-
rummet som bevarade hennes självbild. En strategi som hon utvecklat i 
hemlandet och som fungerade även i nya situationer i svensk skola.  

Eh, jag brukar alltid sitta längst fram faktiskt. Alltså de, i mitt fall 
satt jag alltid längst fram. Det tycker jag är rätt så (ohörbart) man får 
mer kontakt med läraren, det får man när man sitter där och sådär. 
Man hänger med på något sätt. Dom som sitter bak brukar ändå vara 
dom som skriver lite lappar och sådär, det var så i vår klass i alla fall 
och det blev ju bara så att jag satte mig längst fram, det är något som 
sitter så att man gjorde det, satt alltid längst fram. Och första året var 
jag ju liksom, det var inte så att jag var duktig utan ändå det kändes 
ändå liksom att ja det är jag, jag brukar sitta längst fram. (Isabelle) 

Isabelle hade alltid suttit längst fram i salen. Där satte hon sig även i 
Sverige och jag har tolkat det som att då kände hon igen sig. Det gjorde 
också att hon lättare fick kontakt med läraren. Isabelle räckte ofta upp 
handen för att visa att hon kunde svaren på frågor och läraren uppmärk-
sammade henne. Hon beskrev också att hennes klassföreståndare varit 
mycket mån om att ge positiv bekräftelse. Läraren förstärkte Isabelles 
självbild och påverkade hennes motivation till studier när hon sade att 
Isabelle var duktig. Hon hade också talat om för henne att även andra 
lärare och praktiklärare uppfattade henne på så sätt. Samspelet dem 
emellan utvecklades i en positiv motivationsspiral som höjde Isabelles 
ambitionsnivå.  

Isabelle beskrev att när hon erhållit sitt första betyg med väl god-
känt så började hon tro på att hon skulle kunna genomföra sina studier. 
Detta blev på så sätt ytterligare en utmärkand händelse. Hon sade att 
hon blivit än mer aktiv på lektionerna, räckt upp handen och vågat yttra 
sig. Det beteendet uppfattade hon som viktigt för att kunna få riktigt 
höga betyg. Efterhand som Isabelle upplevde framgångar även i form 
av högre betyg höjdes hennes ambitionsnivå och motivation till studier. 
Hon såg även fortsatta studier på högskola som möjliga. 

Isabelle sade att det funnits flera elever som varit duktiga i hen-
nes klass men att de alltid suttit tysta. Hon menade att flera av 
klasskamraterna med utländsk bakgrund hade mått dåligt under kriget 
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och inte orkat genomföra sina hemarbeten. Isabelle beskrev att klassfö-
reståndaren organiserade skolarbetet så att det kunde göras på skoltid 
och utan hemläxor, för att eleverna skulle kunna klara av det. På så sätt 
klarade även de som mådde dåligt skolarbetet eftersom de inte behövde 
koncentrera sig på det i hemmiljö.  

Sara talade liksom Isabelle om möten med lärare som begränsat 
och med lärare som mobiliserat hennes skolkarriär. Av Saras inledande 
beskrivning i kapitlet och citaten nedan framgår att hon ofta skolkat 
från lektionerna. Hon menade att lärarna inte uppfattat henne och aldrig 
skulle uppfatta henne som lika duktig, som svenska elever och att det 
var meningslöst att fortsätta att kämpa. Hon skulle aldrig få någon 
chans.  

Jag tyckte alltid att dom såg snälla ut, men egentligen menade dom 
alltid. Ja du är invandrare. Du kan inte bli lika bra som en svensk. 
(Sara) 

Sara beskrev en händelse som sårat henne djupt men som under en pe-
riod fått henne att försöka bevisa att hon var en duktig elev i ett av de 
naturvetenskapliga ämnena.  

Jag hade en lärare i en kurs som bara var på några poäng. Så jag fick 
för mig att han tyckte att jag var dum. Men alltså det var någon gång 
jag frågade honom om någonting så han gick till parallella klassen. – 
Ja det är en tjej som frågade mig, men jag tror inte att hon förstår nå-
gonting. Och jag hade en kompis i den klassen. Så hon berättade för 
mig och jag kände mig så dum. Men det var just det som fick mig att 
kämpa med ämnet. Sedan fick jag, jag hade kanske två poäng från 
MVG på provet. Så kom han fram till mig och bara nicka med huvu-
det. Han sa ingenting men det såg ut som om han tänkte – ja, det 
hade jag inte förväntat mig. Jag kände mig så liten. Usch så hemskt. 
(Sara)  

Saras tolkning av denne lärares beteende förstärkte hennes uppfattning 
att han såg henne som en elev ”som inte förstod någonting”. Sara upp-
fattade inte hans nickning på huvudet som positiv bekräftelse när hon 
presterat väl på provet utan tvärtom befästes hennes uppfattning när 
hon tolkade hans minspel som att han inte förväntat sig hennes presta-
tion. Innebörden av hans beteende gav hon inte en positiv tolkning. 
Hennes tolkning av denna utmärkande händelse ledde istället till att 
hon började att uppleva utbildning som meningslös. Enligt Persson 
(1994 ) är det betydelsefullt att elever upplever att utbildning kan löna 
sig i ett längre perspektiv för att deras motivation att studera. Saras 
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känsla av meningslöshet förstärktes av en annan utmärkande händelse 
när hon vid ett senare tillfälle inte fick så höga betyg som hon hade 
förväntat sig av en annan lärare. Hon beskrev sin frustration över detta. 

Ja, alltså jag menar. Usch sådana småsaker. Om jag pluggade jätte-
mycket, då vill jag ha min belöning. Då vill jag ha bra betyg. Första 
gången, då jag inte fick det, det var då i tyska, så slutade jag. Jag vil-
le inte kämpa mer. Jag tänkte om det kunde hända en gång så kunde 
det hända igen. Så jag slutade plugga. Eller sluta, om vi hade prov en 
dag så pluggade jag typ på kvällen innan. Bara för att få G. Nä, jag 
har aldrig fått IG någon gång. Men det som jag menar med att plugga 
det är att få VG och MVG. G har jag alltid haft. I tvåan så såg det ut 
som, så här kommer det att bli. Detta är jag. (Sara) 

Sara skolkade ofta från lektionerna. En ytterligare anledning till att hon 
skolkade, förutom att hon upplevde utbildning som meningslös, var att 
hon inte uppfattade att hennes kunskaper i svenska språket räckte till. 
Skolket och upplevelsen av meningslöshet förstärktes av hennes svå-
righeter att tala svenska. Hon valde att hellre framstå som en elev som 
inte bryr sig om skolan än att yttra sig på svenska i klassrummet och 
riskerade att framstå som dålig i skolan.  

Jag tänkte om jag håller tyst på grund av min dåliga svenska så kan 
jag lika gärna skylla på något annat. Så det är bättre att dom tror att 
jag är en dålig elev. Du vet att jag inte bryr mig om skolan än om 
dom tror att jag är dålig på något som är viktigt för mig själv som att 
kunna språk. Jag tror att det var då jag förstod att dom hemma i Bos-
nien, dom som skolkade då. Och alla dom som skolkade här i gym-
nasiet, som inte plugga. Det var då jag uppfattade deras situation. 
Det är det som, man vill inge, det är lättare att skolka och veta att 
dom tror att man är en dålig elev än om dom tror att man är dålig på 
något som man så hemskt gärna vill vara bra på. Det är det som gör 
att man skolkar. Och det är därför alla vill skolka tror jag. Men jag 
såg det aldrig som skolk. Jag var inte en sådan person. Nä, jag skulle 
aldrig skolka. Jag är inte alls sån. Jag hade alla femmor hemma. Jag 
var en sån topp. Men skolka. Men det var just det som gjorde att jag 
började skolka. För att allting kändes meningslöst. (Sara) 

Sin negativa motivationsspiral försöker Sara påverka genom att använ-
da sig av en skriftligt inlämningsrapport och i denna väljer Sara att 
skriva om sina känslor. Det har jag tolkat som ”ett rop på hjälp” efter-
som hon valde att synliggöra sin känslor. Hennes redogörelse i inläm-
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ningsuppgiften blev en utmärkande händelse som utgjort en positiv 
vändpunkt i hennes skolkarriär. 

En gång så skrev jag en uppsats om detta. Hur allting var menings-
löst. Så kom min svensklärare och satte sig bredvid. – Men varför, 
vad är det som vi gör fel? Så börjande hon snacka. Och jag blev helt. 
Det var då jag förstod att hon bryr sig. (Sara) 

Saras interaktion med läraren har varit viktig. När läraren gav sig tid att 
kommentera och fråga Sara om innehållet i hennes uppsats upplevde 
Sara att denne brydde sig om hur hon hade det och hur hon kände sig. 
Det ledde till att de fortsatte samtala vid flera tillfällen. Lärarens intres-
se och fortsatta samtalsstöd drev hennes skolkarriär i positiv riktning.  

Mira hade varit äldre än sina klasskamrater på gymnasiet. Hon 
hade fått avbryta sina gymnasiestudier i hemlandet och fått börja om på 
nytt på gymnasiet i Sverige. Hon hade svårigheter att acceptera att hon 
var äldre än klasskamraterna och att hennes gymnasiestudier blivit tre 
år försenade och även hon skolkade mycket från skolan. I Miras hem 
fanns också kriget i Bosnien närvarande eftersom fadern följde nyhets-
sändningarna därifrån under stor del av dagen. När han fick en hjärtat-
tack följde hon med till sjukhuset som tolk och skötte sedan om föräld-
rarna i hemmet.  

Jag var mycket borta på grund av att jag hade många problem inom 
familjen och så på grund av också, hur skall jag säga, liksom det är 
inte roligt för mig att gå på gymnasiet. (Mira) 

Faderns sjukdom blev en utmärkande händelse och under och efter 
denna stannade hon hemma från skolan i så stor omfattning att hon ris-
kerade att förlora sitt studiebidrag. Problemen i familjen och upplevel-
sen av meningslöshet i skolan kunde ha inneburit att hennes skolkarriär 
avslutats. När hennes frånvaro blev så stor att hennes studiebidrag var i 
fara valde hennes klassföreståndare att kontakta henne. Klassförestån-
darens kontakt har varit en utmärkande händelse som blev en positiv 
vändpunkt. Mira hade tidigare haft uppfattningen att det endast var 
bosnier som kunde förstå henne och hennes situation.  

OK min lärare, jag berättade för henne, min klassföreståndare hon 
förstår liksom. Hon känner mig. Hon vet hur jag gör och så-
dant…Hon vet också att jag är där bara (i skolan förf. anm.) för jag 
måste jag tycker inte om att sitta där...för jag måste berätta för henne 
varför jag är mycket borta. Om hon inte förstår så skulle jag, så 
mycket som jag var borta, så skulle jag kanske inte få pengar denna 
månad. Om hon anmälde till CSN men hon gjorde det aldrig för hon 
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visste att jag var inte borta för att jag vill utan för att det är lik-
som…men vi hade en bra kurator…men jag gick aldrig dit…Jag har 
en kompis. Hon är också från Bosnien. Hon är också kan man säga i 
svårt psykiskt tillstånd. Jag hade det mycket svårt. Jag har fortfaran-
de mycket svårt men jag är stark. Jag har blivit van vid att vara stark. 
(Mira) 

Eftersom Mira riskerade att förlora sitt studiebidrag var hon tvungen att 
försöka att få klassläraren att förstå hennes situation för att inte förlora 
det. Studiebidraget var viktigt för familjens ekonomi eftersom föräld-
rarna var arbetslösa och familjen levde på socialbidrag. Hon beskrev 
sina upplevelser för läraren och sin situation i hemmet. Hon upplevde 
att klassföreståndaren förstod vad hon talade om. Denne beslöt att inte 
anmäla all frånvaro. Anledningen till att Mira valde att tala med klass-
föreståndaren hade från början varit att få behålla sitt studiebidrag ef-
tersom familjen levde på socialbidrag och behövde pengarna, inte för 
att kunna slutföra gymnasiet. Men hon sade i intervjun att hon fortsatt 
att hålla kontakt när hon upplevde att klassföreståndaren förstod vad 
hon talade om. När Mira upplevde att någon utanför den etniska grup-
pen kunde förstå henne kom hon oftare till skolan. Kontakten med Mira 
togs alltså från början av läraren, men när Mira valde att berätta om sin 
situation utvecklades kontakten till att få ett socialt stödjande innehåll. 
Mira beskrev också att hon inte mådde bra psykiskt men att hon valt att 
inte ta kontakt med kuratorn på skolan eftersom hon förväntade sig att 
den kontakten inte skulle vara meningsfull.  

Tanja valde att komma till skolan särskilt vid provtillfällen trots 
att hon upplevde skolan som meningslös och inte mådde bra. Tanja 
sade att hon egentligen inte ”pallade” att vara där överhuvudtaget. Men 
hon valde att inte sluta skolan. 

Det är så, men det var jobbigt för mig på det sättet att så sa jag. Jag 
pallar inte att vara med alltså i skolan överhuvudtaget för det är bara 
dumt och vara där för att nästan allting som jag läste, jag kunde från 
Bosnien. Matte och det var inte svenska men jag menar matte och 
andra ämnen. Så liksom bara sitta där i flera timmar och lyssna det 
som jag redan kan och då var jag inte i skolan men jag var ju alltid 
på redovisningar. (Tanja)  

Tanjas lösning blev också att skolka men hon var i likhet med övriga 
intervjuade kvinnor angelägen om att skaffa sig en gymnasieutbildning 
och var närvarande vid provtillfällen. Hon hade valt en utbildning som 
hon egentligen inte var intresserad av och som hon fann för lätt och 
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tråkig. Det var en anledning till att hon skolkade. En framträdande or-
sak till att hon inte hoppade av gymnasiet var att Tanja sedan tiden i 
Bosnien varit inställd på att studera vilket, som redan nämnts, påverkat 
hennes val av en gymnasieutbildning, som hon egentligen inte var in-
tresserad av men som hon trodde hon säkert skulle klara av. 

I likhet med övriga beskrivningar visade Tanjas på komplexa för-
hållanden som ledde till att hon valde att inte komma till lektionerna i 
tid eller inte komma dit alls. Tanja beskrev att hon frös och att hon inte 
orkade gå upp på morgonen som en anledning till skolk. Det skall 
emellertid inte uppfattas som att hon inte varit närvarande överhuvud 
taget. Hennes lärare valde emellertid att i viss utsträckning acceptera 
frånvaron. 

Jo dom, alltså dom, frågade ju kanske men det var ju mest under vin-
tern som jag var borta, för att jag, jag klarade inte av kylan och 
mörkret. Oh fruktansvärt och alltså jag kunde sitta hemma, där 
hemma och frysa och jag klarade inte av att gå till skolan och så kom 
jag till skolan kanske 11 något sådant istället för 8, och dom bara sa 
det att dom märkte ju det. Men om vi hade något prov eller redovis-
ning alltså så gick det jättebra, det flöt jättebra, så jag kunde klara av 
skolan trots att jag var borta. (Tanja) 

När Tanja varit försenad på morgonen kan hennes försena ankomst ha 
inrymts i en svag inramning. Lärare kan ha accepterat hennes frånvaro 
om de tolkat hennes förseningar som att hon varit ansvarstagande och 
försökte ta sig till skolan trots att hon inte mådde bra. I PISA-studien 
(2003) framkommer att svenska elever kommer för sent till lektionerna 
i högre utsträckning än andra elever i OECD-länderna.  

Tanja beskrev även i intervjun att hon var fysisk känslig och ofta 
var sjuk. Tanja hade som tidigare beskrivits upplevt en traumatisk peri-
od när hon inte kunde gå ut i Bosnien för att hon riskerat att bli skjuten. 
Efter flykten till Sverige bodde hon och familjen på ett flertal flykting-
förläggningar innan de slutligen bosatte sig i en stad i södra Sverige. 
Enligt Al-Baldwi (1998) kan flyktingar drabbas av post-traumatisk 
stress. Zinas, Saras, Miras och Tanjas beskrivningar kan tolkas som att 
de beskriver post-traumatisk stress som yttrat sig i form av depression, 
vilket kan ha uppmärksammats av lärarna på utbildningen.  
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10.3 Sociala förhållanden 
Amina från Palestina, Ana från Libanon och Elisa från Somalia nådde 
under gymnasietiden en ålder då de enligt traditionella genusföreställ-
ningar förväntades gifta sig. Detta medförde också att de mötte mot-
stånd mot studier. Giftermål kom i konflikt med den etniska gruppens 
genusföreställning om giftermål och utbildning. En gift kvinna skall 
inte gå i skolan. Kvinnorna har ställts inför valet att följa de traditionel-
la föreställningarna och avsluta skolgången i samband med giftermålet 
eller att försöka utveckla strategier för att kunna fullfölja sin utbildning. 
Amina och Elisa gifte sig under gymnasietiden medan Ana vägrade. 
Kvinnornas väg till en avslutad skolgång har sett olika ut men för att 
kunna genomföra sin skolkarriär har de behövt stöd.  

Amina gifte sig under andra året i gymnasiet. Att vara palestinsk 
kvinna och 17-18 år begränsade Aminas skolkarriär i Sverige eftersom 
det utmanade en föreställning i hennes omgivning om vad en palestinsk 
kvinna i hennes ålder skulle göra. Amina sade att jämnåriga unga pales-
tinska kvinnor pikat henne för att hon inte varit gift utan fortfarande 
gick i skolan. Enligt Amina hade det inte räckt med enbart hennes egen 
skolmotivation och med lärarstöd för att hennes skolkarriär skulle bli 
framgångsrik. Det krävdes också att familjen visade sitt gillande och 
stöttade henne. Annars hade hon avbrutit skolgången i likhet med sina 
palestinska jämnåriga bekanta.  

Jag var fast besluten liksom att jag skulle liksom bli något, för jag 
hade liksom så höga drömmar. Det går inte att komma så långt ner 
liksom att man, för jag hade träffat andra liksom från samma land 
som hade bara hoppat av och även om dom hade gift sig så har dom 
bara hoppat av utbildningen, men jag tycker fortfarande det är helt 
fel. (Amina) 

När hon träffade en ung palestinsk man gifte hon sig med honom. Ami-
nas giftermål under gymnasietiden samt hennes graviditet ledde till en 
vändpunkt, ett antingen-eller-val. Skulle hon sluta skolan som hennes 
kvinnliga bekanta gjort eller fortsätta studera, fast hon var gift och även 
födde barn under gymnasietiden. Avgörande var, enligt Amina, hennes 
föräldrars inställning att hon skulle studera fast hon gifte sig. 

De var stolta över mej när jag gick i skolan och var duktig. (Amina)  
Ett väsentligt praktiskt stöd gavs av hennes mamma, som saknade för-
värvsarbete. När Amina blev gravid och fick sitt första barn var mam-
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mans arbetslöshet, enligt Amina, en viktig praktisk förutsättning för att 
hon skulle kunna hjälpa henne så att hon skulle kunna fortsätta gå i 
skolan. Mamman hjälpte henne med att passa barnet så att hon kunde 
plugga inför proven. Hon och maken åt middag varje dag i föräldra-
hemmet eller hos svärföräldrarna. Amina slapp därigenom en stor del 
av de uppgifter som hon som ung gift moder förväntades utföra. Hon 
kunde gå till skolan och koncentrera sig på sina studier. Amina sade 
också att i samband med graviditeten hade hon mått fysiskt dåligt och 
varit frånvarande en hel del och beskrev att lärarna hade tagit hänsyn 
till att hon var gravid. Hon kände sig mycket trött och var osäker på om 
hon skulle orka klara av att slutföra det naturvetenskapliga program-
met. Hon sökte upp Syo-konsulenten för att be om att bli överflyttad till 
ett yrkesinriktat program men denna bad henne att först fundera och 
sedan återkomma. Att hon ombads att fundera och inte fördes över till 
en annan yrkesförberedande utbildning har varit en utmärkande händel-
se som fick till följd att Amina inte bytte inriktning utan fullföljde sin 
påbörjade utbildning.  

Elisa gifte sig under andra året på gymnasiet. I samband med gif-
temålet flyttade hon till en större stad och slutade skolan. Hon beskrev 
att det ”blev inte så” att hon slutförde gymnasieskolan utan hennes stra-
tegi var istället att läsa in de kurser hon skulle läst i tredje årskursen på 
Komvux. På så sätt slutförde hon gymnasiestudierna.  

Nej, det blev inte så. Jag läste fram till tredje året och sen flyttade jag 
och istället för att komma in i en ny klass tredje året ville jag plugga 
själv och läsa in de ämnen som jag hade kvar på Komvux. (Elisa) 

Äktenskapet upplöstes efter något år och Elisa flyttade till en ny stad 
där hon fortsatte med högskolestudier.  

Ana vägrade att gifta sig. I hennes beskrivning framträdde bo-
stadsmiljön och skolornas upptagningsområden som viktiga, vilket 
även beskrivits i andra forskningsrapporter t.ex. av Bunar (2001), Dry-
ler (2001) och Andersson (2002). För Ana blev flyttningen till ett bo-
stadsområde och en skola som var beläget i ett villaområde där skol-
kamraternas föräldrar hade högre utbildning, en utmärkande händelse. 
Anas föräldrar har aldrig gått i skolan och båda är analfabeter. Eftersom 
alla klasskamraterna pratade om att det var självklart att läsa vidare på 
gymnasiet beskrev Ana att hon också upplevde det som självklart. Hon 
sökte till en inriktning på ett teoretiskt program som inte gavs i hem-
kommunen utan i grannkommunen. Ana skulle pendla mellan hemmet 
och skolan. Hennes pappa förbjöd emellertid henne att göra det och 
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beslöt att familjen istället skulle flytta till en större stad. Det var en an-
nan utmärkande händelse som påverkade hennes skolkarriär. Anas me-
ritpoäng var inte tillräckligt höga för att hon skulle kunna erhålla en 
studieplats på sitt förstaval till gymnasiet i den nya staden, utan Ana 
hänvisades till sitt andraval som var Omvårdnadsprogrammet. Familjen 
bosatte sig i ett svenskglest bostadsområde där det sedan tidigare bodde 
flera släktingar till familjen. Ana kom att studera vid en gymnasieskola 
med mycket hög andel elever med utländsk bakgrund. Hon hade tidiga-
re känt sig som speciell och uppmärksammad i positiv bemärkelse.  

Det var så roligt, de sa för hon är libaneser, hon är inte svensk…och 
jag var väldigt social och trevlig. (Ana) 

På högstadiet hade Ana varit välkänd och upplevt sig accepterad av 
sina klasskamrater. Det hade varit speciellt att hon var libanesiska och 
hon hade haft många svenska vänner. På den nya skolan blev hon istäl-
let en bland många andra elever med utländsk bakgrund. Familjen hade 
i den tidigare kommunen bott i ett invandrarglest bostadsområde dit 
fadern medvetet bett att familjen skulle kommunplaceras för att enligt 
Ana undvika att familjen kommunplacerades i Norrland. Det nya bo-
stadsområdet var ett s. k. svenskglest område. Där bodde även flera 
landsmän och släktingar. Enligt traditionen skulle flickor gifta sig i 16-
17-års åldern. I denna miljö var det inte förenligt med studier att vara 
gift.  

I Anas beskrivningar framträder ingen enskild stödperson utan 
det är snarare hennes starka motivation till studier som, enligt Ana, 
varit viktig. En tolkning är att hennes forna klasskamrater på högstadiet 
utgjort viktiga sociala objekt och att också deras inställning till studier 
har påverkat Ana. Eftersom studiebidraget var kopplat till studier skulle 
familjen ha gått miste om detta om Ana hoppat av sina studier vilket 
enligt Ana varit ett skäl till att hon lyckades genomdriva sina studiepla-
ner mot familjens vilja.  

Ana var den enda av kvinnorna som beskrev att föräldrarna mot-
satt sig studier. Det är ett gemensamt mönster i de övriga kvinnornas 
beskrivningar att föräldrarna understött skolgången. De har uppmuntrat 
dem till gymnasiestudier men inte velat eller kunnat medverka i plane-
ringen för vilket gymnasieprogram kvinnorna skulle välja och inte hel-
ler kunnat ge stöd genom att hjälpa dem med skolarbetet. De har behövt 
stöd i skolan från lärare och klasskamrater. Miras beskrivning att hen-
nes mamma, som undervisat i språk i hemlandet, kunnat hjälpa henne 
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att förstå hur den svenska grammatiken var strukturerad utgör ett un-
dantag.  

Gränsen när upplevelse av uppmuntran övergår i krav kan vara 
hårfin. Några av kvinnorna beskrev att de uppfattat krav från föräldrar-
na att de skulle studera. Zina sade att det framför allt varit hennes pap-
pa som påpekat att det fanns möjlighet i Sverige att studera och att hon 
skulle ta vara på den chansen. 

Ja från början har det varit mycket, inte från min mamma, utan från 
min pappa för vi kom ju hit av politiska skäl så sa min pappa hela ti-
den att nu har vi kommit hit, nu har ni chansen att bli någonting nu 
måste, han sa aldrig ordet måste men både jag och min syster fick 
den uppfattningen att ja nu alltså vi kände oss skyldiga på något vis 
att nu måste vi göra det för nu har vi möjligheterna. (Zina) 

I intervjun beskrev Zina sin rädsla för att misslyckas med studierna 
vilket påverkat hennes val att fortsätta studer fast hon inte mådde bra i 
skolan. Valsituationer är komplexa och flera olika förhållanden spelar 
in i individers val. Zina talade också om att studier, speciellt naturve-
tenskapliga, har hög status i Iran. En tolkning är att hennes motivation 
att genomföra sin skolkarriär, hennes beslutsamhet att läsa vid Natur-
programmet och hennes rädsla för att misslyckas sammanhängde med 
en press hemifrån att klara av studierna. Hon sade att under en del av 
hennes gymnasietid hade familjen haft svårigheter sinsemellan. 

Jag vet inte hur jag började prata med min kemilärare, jag vet inte 
hur jag kom in på det så började jag prata med honom om det så sa 
han att jag skulle gå och prata med kuratorn och jag fick mycket av 
henne också. Jag var hos henne ofta. (Zina) 

Kuratorn på skolan gav Zina stöd och Zina besökte henne ofta.  

10.4 Sammanfattande kommentar 
Två tydliga mönster syns i materialet. I det ena har enskilda lärare varit 
signifikanta andra som givit kvinnan stöd. Det har framför allt skett 
utanför lektionstid. Det har varit pedagogiskt stöd eller erbjudande om 
sådant, men framför allt talade kvinnorna om interaktion med lärare 
som givit socialt stöd. Kontakten har emellertid inte från början haft 
sociala förtecken. När kvinnorna uppmärksammats av lärare är det sna-
rare kvinnorna som genom sina beskrivningar medverkat till att stödet 
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fått en social inriktning vilket i sin förlängning fått positiv betydelse för 
deras skolkarriärer.  

Att lärare och elev upplever att de har positiva relationer är vä-
sentligt för undervisningen i skolan. Minoritetselever reagerar mycket 
positivt när de upplever att lärare ser och bryr sig om dem och relaterar 
till dem som individer. Det har stor betydelse för om undervisningen 
uppfattas positivt eller ej och för om och hur eleven utvecklar sina re-
surser (Cummins, 1996).  

I det andra mönstret har några kvinnor tidigt fått svenska vänner 
som blivit signifikanta personer och som guidat dem genom klassrum-
met och på fritiden vilket jag har belyst i kapitel 9.  

Ett annat mönster utgörs av frånvaron av uppsökande stödkontak-
ter från skolans psykosociala medarbetare. Även om kvinnorna levt i 
och flytt från länder som befunnit sig i krig och flera av de intervjuade 
kvinnorna flytt från länder där det förekom etniska förföljelser, våldtäk-
ter och massavrättningar har de av denna personalkategori inte erbjudits 
krishjälp eller hänvisats till annan stödverksamhet.  

Ett ytterligare mönster är att de intervjuade kvinnornas föräldrar 
har varit positiva till och understött att kvinnorna skulle studera. vilket 
framhålls även i andra studier som viktigt för minoritetsungdomars 
skolframgång (Axelsson, 1999; Blob, 2003; Cummins, 1996). 

Framgångsrika skolkarriärer, ålder och traditionella inställningar 
kan emellertid komma att stå i motsats till varandra. Två av kvinnorna i 
studien gifte sig under gymnasietiden. Deras giftermål kom i konflikt 
med skolkarriären. För en av dem möjliggjordes skolgången genom 
föräldrarnas stöd medan den andra kvinnan fick avsluta skolgången 
genom egna studier med stöd av Komvux. Ana, motstod den etniska 
gruppens traditionella inställning till kvinnor, ålder och studier. Hon 
vägrade gifta sig. Varken hennes föräldrar, väninnor eller den etniska 
kulturkretsen har enligt Ana stött hennes utbildningskarriär. Indirekt 
kan fadern till denna kvinna ha varit ambivalent till att hon skulle gifta 
sig och få avbryta studierna. Han kan ha ”låtit” henne fortsätta studera 
även om han ”utåt” gentemot den etniska gruppen uttryckt sitt ogillan-
de. Ett förhållande som talar för denna tolkning är att han i Libanon 
under något år betalt en extralärare för att denne skulle följa med henne 
till skolan och hjälpa henne på lektionerna eftersom hon inte behärska-
de arabiska tillräckligt väl p.g.a. att familjen bott flera år i ett annat 
land. Hon uppgavs även vara äldre än sin biologiska ålder för att få lov 
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att börja vid just denna skola. I Sverige hade hennes familj närmat sig 
den libanesiska gruppen från att från början ha sökt ett närmande till 
svenskt majoritetssamhälle. När familjen flyttade från ett etniskt 
svenskt bostadsområde till ett svenskglest bostadsområde flyttade fa-
miljen samtidigt närmare sin etniska kulturkrets. Denna upprätthåller 
traditionellt skilda arenor för mäns och kvinnors agerande. Även hen-
nes väninnor ifrågasatte nyttan av studier för kvinnor i allmänhet och 
särskilt för gifta kvinnor.  
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11 Mobiliserande och begränsande 
mönster och strategier 

Föräldrarna till kvinnorna i denna studie har haft varierande utbild-
ningsbakgrunder med en spännvidd från högskoleutbildade (Sara, 
Lada) till analfabeter som saknat skolutbildning (Ana). Kvinnorna kan 
alltså inte generellt sägas ha haft högutbildade föräldrar vilket är ett 
resultat som delvis motsäger de generella samband som kvantitativa 
studier funnit mellan skolframgång och klasstillhörighet. Det kan före-
falla som att de intervjuade kvinnorna utgör en speciell grupp elever. 
Av deras beskrivningar framgår att de varit välpresterande och välin-
tegrerade i de skolor som de gått i tidigare. Genomgången visar att 
kvinnornas framgångsrika skolkarriärer inte kan förstås som enbart 
orsakade av deras tidigare skolbakgrund. Skolbakgrunden ingår som en 
del i ett komplext mönster av mobilierande och begränsande förhållan-
den och strategier som medverkat till deras skolkarriärer i Sverige.  

Migrationen avbröt kvinnornas skolkarriär. Deras väg tillbaka in i 
och genom skolkarriären i Sverige kan förstås som en anpassningspro-
cess till en annorlunda språklig- och pedagogisk kontext. Analysen av 
empirin visade ett antal mönster på individuell, institutionell och struk-
turell nivå som samverkat i denna process och momentant drivit den i 
olika riktningar. I nedanstående figur framgår vilka mönster på olika 
nivåer som identifierats i denna studie. Mönstren tecknar en mångfaset-
terad och till viss del mörk bild. Kvinnornas skolkarriärer har slutat 
framgångsrikt men trots deras skolbakgrunder som välpresterande har 
vägen genom skolsystemet för de flesta varit problematisk och för någ-
ra förefaller den även kunna ha lett till exit och att skolkarriären i Sve-
rige således avbrutits.  

Kvinnornas beskrivningar av sin väg genom skolan, från hemlan-
dets skola, via migrationen, in i och genom den svenska gymnasiesko-
lan visade ett antal gemensamma mobiliserande, såväl som begränsan-
de mönster på individuell, institutionell och strukturell nivå. 
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Fig. 11.1. Samverkande mönster på olika nivåer. 
 
Skolkarrären har inte förändrats och utvecklats enbart genom att t.ex. 
självbild, återinträde och etnicitet samverkat utan komplexiteten åter-
finns även inom de enskilda förhållandena genom att de kan ha funge-
rat både mobiliserande och begränsande. Det har varit olika framträ-
dande i de enskilda kvinnornas beskrivningar. I dessa komplexa möns-
ter identifierades en viktig gemensam vändpunkt på institutionell nivå 
som jag benämt återinträdet i skolkarriären. 

11.1 Återinträdet i skolkarriären  
Kvinnornas skolkarriärer påbörjades i andra länder än Sverige och av-
bröts av migrationen. Kvinnorna gick under varierande antal år inte i 
skolan. När skolkarriären återupptogs framstår inplaceringen i svensk 
skola som en viktig vändpunkt. Hur skolan har hanterat detta har haft 
betydelse för skolkarriären och momentant drivit anpassningsprocessen 
i olika riktningar. Det är ett gemensamt mönster att skolkarriären inte 
återupptogs i samma årskurs som den avbrutits och att den återupptogs 
i andra pedagogiska- och språkliga kontexter. Migrationen inenbar att 
kontinuiteten beträffande stadium, årskurs och ålder bröts. När skolkar-
riären återupptogs i Sverige framträdde två olika mönster där samspel 
mellan å ena sidan ålder och skolbakgrund och å andra sidan institutio-
nen skolans agerande tagit sig olika uttryck.  



 

 189 

Det ena mönstret omfattar de kvinnor som hade påbörjat gymna-
sieutbildningar i sina tidigare hemländer. Liksom föräldrarnas utbild-
ningar och yrkeserfarenheter inte har ansetts gångbara på den svenska 
arbetsmarknaden har inte heller kvinnornas gymnasiestudier ansetts 
gångbara i den svenska gymnasieskolan. Kvinnorna fick börja om och 
de placerades således inte utifrån ålder och skolbakgrund. Detta kan ha 
inneburit ett mobiliserande handlande. Kvinnorna har haft ett utvecklat 
modersmål vilket är en viktig förutsättning för att lära sig andra språk 
(Thomas & Collier, 1997; Hyltenstam & Toumela, 1996). De har även 
haft ämneskunskaper och ämnesbegrepp på sitt modersmål från tidigare 
studier som de kunnat dra nytta av. Skolbakgrunden och därmed indi-
rekt ålder samt ”omstarten” i Sverige, har alltså utgjort en mobiliseran-
de kraft. Liberg (2001) fann också att dessa faktorer påverkade utveck-
lingen av läsförståelse på andraspråket. Placeringen har däremot hotat 
kvinnornas självbilder när deras kunskaper inte räknades och det har 
påverkat deras motivation. De var även äldre än sina klasskamrater 
eftersom de gjort uppehåll i studierna och fått börja om på nytt. De 
hade svårigheter att skapa relationer till sina klasskamrater eftersom de 
uppfattade dem som för unga. ”Omstarten” och ålder utgjorde alltså, ur 
en aspekt en mobiliserande men ur en annan en begränsande kraft i 
genomförandet av skolkarriären.  

En annan sammansatt bild av ålder och skolgång, som också är 
både mobiliserande och begränsande, framträdde för fem av kvinnorna. 
De var yngre när de kom till Sverige och fick istället hoppa över något 
år i grundskolan. När de placerades gjordes det inte utifrån skolkunska-
per utan efter ålder. De har varit lika gamla som sina klasskamrater och 
de har skapat relationer till sina klasskamrater. Däremot har fyra av 
dem inte fullständiga grundskolestudier som skolbakgrund. Om detta 
förhållande i stor utsträckning även gäller den grupp elever med ut-
ländsk bakgrund som misslyckas i år nio och som hoppar av Individu-
ellt program på gymnasiet torde vara intressant att närmare studera.  

Kvinnornas åldersidentitet komplicerades även, oavsett inplacer-
ing i skolan i Sverige, av genus- och etnicitetsrelaterade förväntningar 
på unga kvinnor i den egna gruppen. Som sådana förväntades de gifta 
sig och inte gå i skolan, vilket beskrevs av kvinnor från Libanon, Pales-
tina och Somalia. 

Ett resultat i studien är således att hur skolan placerat kvinnorna 
när de återupptog sina skolkarriärerer har varit en viktig vändpunkt. 
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Skolans handlande har både verkat mobiliserande och begränsande. Om 
kvinnan fick läsa om något gymnasieår eller fick hoppa över något år i 
grundskolan har som ovan beskrivits på olika sätt påverkat skolkarriä-
ren. Hur ett återinträde kan ske, som både beaktar tidigare skolbak-
grund och ålder, bör vara intressant att närmare studera.  

11.2 Anpassnings- och integrationsprocess 
I dessa komplexa mönster identifierades  även en anpassnings- och in-
tergrationsprocess till svensk skola. I denna övergripande process iden-
tifierades tre framgångsdrivande begrepp, motivation, lärarbekräftelse 
samt modifierad anpassning.  

11.2.1 Motivation 
Ett framgångsdrivande begrepp som identifierats i anpassnings- och 
integrationsprocessen är motivation. Motivation framträder som ett 
individuellt elevförhållande eftersom det är eleven som ”är” motiverade 
men motivation utvecklas i interaktion med omgivningen, med signifi-
kanta personer.  Motivation som framgångsdrivande begrepp relateras i 
studien till samspel med lärare i skolan vilket kan leda in i positiva så-
väl som negativa motivationsspiraler. Jenner (2004) skriver att såväl 
inre drivkraft, beteende och mål som någon form av återkoppling ingår 
i det han benämner motivationsprocessen. Strävan att uppnå dessa mål 
påverkas av den återkoppling som sker, hur starka de inre drivkrafterna 
är och hur dessa vuxit fram. Motivation utvecklas och förändras och 
kan således förstås som ingående i en process som är relaterad till nå-
gon form av mål, vilket i denna studie varit att genomföra gymnasie-
studier.  

Kvinnorna har varit motiverade att återuppta och genomföra stu-
dierna i Sverige. Ett gemensamt mönster av goda skolprestationer före 
ankomsten till Sverige framträdde i kvinnornas beskrivningar. De har 
haft en positiv självbild som elever med sig till Sverige. De har strävat 
efter goda skolresultat och att uppfattas som duktiga elever. Detta i 
motsats till flickorna på högstadiet i Berggrens studie (2001) vars strä-
van var att uppfattas som medelmåttiga för att uppfylla sin klass genus-
föreställningar om hur en flicka med arbetarklassbakgrund skulle fram-
häva sig. I denna studie förekommer inte beskrivningar om att uppfattas 
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som medelmåttig. Här framträdde snarare en önskan om att uppfattas 
som duktig i skolan. Det kan sammanhänga med kvinnornas tidigare 
interaktion med signifikanta andra i och utanför skolan. Respektabilitet 
(Skeggs, 1997) har konstruerats i interaktion med en omgivning som 
uppfattat dem som mycket duktiga och att det var önskvärt i denna 
grurpp att vara duktig. Föräldrarna hade, oavsett bakgrund understött 
deras önskan om att utbilda sig. Kvinnorna kan i intervjuerna ha fram-
ställt sig själva som mer framgångsrika än de i själva verket varit i sina 
tidigare studier. De har emellertid genomfört framgångsrika skolkarriä-
rer i Sverige trots kort vistelsetid, vilket emotsäger detta.  

Det är ett gemensamt mönster att kvinnorna haft höga betyg i sko-
lan före ankomsten till Sverige. De har under sin tidigare skolgång fått 
stark återkoppling på sina skolprestationer i form av höga betyg. De 
inre drivkrafterna modifieras, enligt Jenner (2004), beroende på hur 
måluppfyllelsen ser ut. Om höga betyg och fortsatta studier på gymna-
sienivå varit deras mål så har måluppfyllelsen varit hög. Kvinnorna 
hade i sina tidigare studier fått bekräftelse från lärare och omgivning att 
de var duktiga. Enligt Jenner (a.a.) är motivation och självbild relatera-
de till varandra. När kvinnorna kom till Sverige hade de en positiv 
självbild i förhållande till studier. Självbilden har varit mobiliserande 
för skolkarriären men i Sverige har också den positiva självbilden, pa-
radoxalt nog, för flera av dem under en period lett till utvecklandet av 
vanskliga strategier när de mött inkongurenta lärarbeteenden.  

Enligt Bustos och Ramos-Ruggiero (1985) påverkar även upple-
velser av att infantiliseras p.g.a. otillräckliga språkkunskaper självbil-
den negativt och det ingår i en psykologisk flyktingkris. Ett mindre 
ordförråd på svenska än på modersmålet och att tala med accent kan ha 
inneburit att kvinnorna upplevde att de uppfattades som mindre kunni-
ga. Några av kvinnorna beskrev att de tolkat lärares betygssättning som 
att de diskriminerades p.g.a. att de var elever med utländsk bakgrund. 
Lärare kan ha haft svårt att hålla isär kvinnornas uttryckssätt på svenska 
språket och deras ämneskunskaper, ett förhållande som Bredänge 
(2001) fann gällde skolledare och deras bedömning av utländska lärares 
kompetens.  

Kvinnornas föräldrar har varit marginaliserade i förhållande till 
kontakter med skolan. Behovet av god samverkan mellan skola och 
föräldrar för att stärka elevernas skolmotivation har visats i flera studier 
(Thomas och Colliers, 1997; Moldenhaver, 2001; Axelsson, 1999; 
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Blob, 2003. Skolverket (1997) och Parszyk (2002) har pekat på vikten 
av att skapa kontakt och insyn i skolans arbete för föräldrarna för att 
dessa skall kunna motivera sina barn till att prioritera skolarbetet. I 
denna studie beskrev kvinnorna, förutom Ana, att föräldrarna varit po-
sitivt inställda till att de skulle studera på gymnasiet.  

Kvinnornas motivation har påverkats negativt vid mötet med den 
svenska skolan. Inkongruent bemötande från lärare, ”omstart” på gym-
nasium, placering på Individuellt val samt lägre betyg än de varit vana 
vid är några förhållanden som skapade behov hos dem att utveckla stra-
tegier för att rädda bilden av sig själv som duktiga elever. När självbil-
den påverkades negativt påverkades också motivationen att slutföra 
gymnasiestudierna. Några av kvinnorna beskrev att de funderat på att 
hoppa av gymnasieutbildningarna.  

Kvinnornas anpassnings- och integrationsprocess påverkades 
även av tankar om skolgång kan löna sig i längden. Detta sätt att upple-
va studier har av Persson (1994) beskrivits som uppskjuten tillfredsstäl-
lelse. Eleven disciplinerar sig för att ”stå ut” i skolan eftersom denne 
förväntar sig att utbildning lönar sig i längden. När några av kvinnorna 
upplevde att det kanske inte lönade sig att studera har motivationen 
påverkats och de har skolkat. Det var en vansklig strategi, som kunde 
lett till att skolkarriären avbrutits. I denna studier framstår skolk som en 
strategi för att hantera känslor av meningslöshet och ilska (Sara och 
Isabelle), depression (Tanja och Mira), trötthet (Tanja och Amina) och 
besvikelse (Sara). Även migrationen har medverkat till upplevelser av 
dessa känslor.  

Skolk har framför allt intresserat forskare under 1970- och 1980- 
talen. I en forskningsöversikt (Jönsson, 1990) jämfördes publicerade 
studier om skolk 1953-1988. Meta-analysen av de genomgångna studi-
erna visade att skolk under denna tidsperiod nästan uteslutande var ett 
problem på högstadiet. Ny forskning om skolk på gymnasiet kommer 
sannolikt att visa att skolk förekommer i stor utsträckning även på 
gymnasiet men i varierande utsträckning på olika program och bland 
elever med olika bakgrunder. Något som talar för det är dels rapporter 
om höga avhopp från Individuellt val och att endast 56 procent av ele-
ver födda utomlands erhöll slutbetyg från gymnasiestudier inom fyra år 
(Skolverket, 2003). Avhopp föregås vanligtvis av massivt skolk. Stu-
diebidraget kan uppfattas som morot för att eleverna skall komma till 
skolan och kan dras in av CSN vid hög frånvaro. Om och hur skolk 
används som strategi av den enskilde eleven och om det framträder 
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mönster som kan hänföras till kön, klass och etnicitet kan vara intres-
sant att närmare studera liksom hur skolan som institution samspelar i 
denna process. När kvinnorna i denna studie upplevt inkongruenta be-
mötanden i skolan i Sverige har några av dem undvikit dessa situationer 
och skolkat från skolan. I intervjun sade Sara att hon utifrån sin egen 
erfarenhet trodde att elever skolkar för att det hellre skall framstå som 
att de inte bryr sig om skolan än att det framgår i skolan att de inte kla-
rar av studierna, eller för att de är oroliga för att misslyckas. Det får 
hellre framstå som att man struntar i skolan, än att man inte klarar av 
något som man gärna vill vara bra på. Enligt Jönsson (1990) har skol-
kare svårare att finna sig tillrätta i skolan än icke-skolkare och de kän-
ner oro för att inte klara skolarbetet.  

Men inte enbart konfrontation med nya förhållanden utan även 
själva migrationen har troligtvis påverkat kvinnornas motivation. Exil 
beskrivs av Al-Baldawi (1998), Angel och Hjern (1992) och Bustos och 
Ramos-Ruggiero (1984) som en sorgeprocess som drabbar flyktingar 
och som grundas i sorg p.g.a. förlust av den sociala identiteten. De kan 
även drabbas av depression och sorg över vad de i övrigt tvingats läm-
na bakom sig. För kvinnorna i denna studie förefaller en viktig social 
identitet ha varit nära kopplad till deras skolan. De hade tidigare varit 
välintegrerade och välpresterande elever. När de blev nybörjare i den 
svenska skolan och konfronterades med nya förhållanden och när de 
upplevde inkongruenta bemötande av lärare i Sverige har det troligtvis 
förstärkt deras sorgeprocess vilket påverkat motivationen. Även trau-
matiska händelser i samband med flykten medför att den psykosociala 
stress som alla som migrerar mer eller mindre utsätts för, fördjupas och 
kan, enligt Al-Baldawi (a.a.), övergå i depressioner och känslor av djup 
meningslöshet. I flera av de intervjuade kvinnornas beskrivningar fram-
står behovet av psykosocialt stöd. Skolan har inte uppmärksammat des-
sa behov. Ingen av kvinnorna talade om att hon söktes upp av skolkura-
tor. Zina och Mira sade att lärare rekommenderat dem att tala med 
skolkurator vilket Zina men inte Mira valde att göra.  

Även om kvinnorna skolkat från lektionerna har deras motivation 
att genomföra studierna inneburit att de inte skolkat från provtillfällena. 
Det är ett gemensamt mönster att kvinnorna valde att deltaga vid prov-
tillfällena och att de förberedde sig inför dessa. Skolutbildning, åtmin-
stone på gymnasienivå, ingick i de intervjuade kvinnornas livsprojekt. 
De har alltid deltagit i prov och förberett sig tillräckligt för att klara av 
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dem, vilket motverkat exitprocessen och drivit anpassnings- och integ-
rationsprocessen mot genomförda skolkarriärer.  

11.2.2 Lärarbekräftelse 
Ett annat framgångsdrivande begrepp som identifierats i anpassnings- 
och interaktionsprocessen är lärarbekräftelse, ett förhållningssätt som 
även framhållits av Cummins (1996) som viktigt för att stödja elevers 
positiva skolutveckling. Ett stödjande förhållningssätt hos lärare är av 
betydelse för att skapa gynnsamma utbildningsmöjligheter framför allt 
för elever från hemförhållanden som saknar utbildningstraditioner men 
också för minoritetselever. Enligt Cummins (a.a.) är det centralt för att 
de skall kunna utveckla sina resurser. De flesta av kvinnorna i denna 
studie har blivit sedda av lärare. Kvinnornas ursprungliga motivation 
till att studera har tillsammans med lärares bekräftande samtal motver-
kat att institutionen skolan sorterat ut dem. I Sverige var kvinnorna, 
åtminstone till att börja med, inte bland de duktigaste eleverna eftersom 
de dels måste lära sig ett nytt språk och dels tolka en annorlunda peda-
gogik i skolan. De blev i den bemärkelsen nybörjare. Interaktionen med 
lärare har både mobiliserat och begränsat kvinnornas skolkarrär bero-
ende på hur kvinnorna tolkat interaktionen. Några kvinnor beskrev lära-
re som främst sett deras korta vistelsetid i Sverige vid betygssättning 
och inte deras prestationer. Några kvinnor beskrev lärare som fokuserat 
på deras språkbehandling, som de menat varit otillräcklig, även i äm-
nesstudier och givit dem lägre betyg.  

Anpassnings- och integrationsprocessen till svensk skola har in-
neburit problem för flertalet av kvinnorna. Ett viktigt resultat i studien 
är att lärare givit dem pedagogiska stöd med sociala förtecken vilket 
varit mobiliserande för deras skolkarriär. Det har emellertid varit kvin-
norna som gjort lärare uppmärksam, muntligt eller genom inlämning av 
skrivna uppgifter, på livsvillkor och känslor vilket lett till att samtal 
med läraren även handlat om detta. Kvinnorna har gjort sig synliga. När 
kvinnorna har ropat på hjälp har de inte varit utagerande utan agerat 
intellektuellt genom att de har samtalat eller skrivit om sina känslor. 
Det kan vara ett förhållningssätt som ryms inom vad som motsvarar 
förväntningar från lärare på hur en kvinnlig elev, oberoende av etnisk 
bakgrund och klassbakgrund, skall bete sig. Därigenom har de förmått 
väcka lärares empati, mobiliserat stöd och fått bekräftelse samt även 
uppfattat att de blivit sedda som individer. Genom samtalen har läraren 
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tydliggjort att hon/han sett kvinnan och därigenom bekräftat henne. När 
kvinnan har tolkat läraren som att hon/han brydde sig om henne har det 
framför allt lett till känslor av trygghet och meningsfullhet. När lärare 
uppfattar elever som individer och inte som ingående i en kategori, på-
verkar det, enligt Cummins (1996), minoritetselevers möjligheter att 
använda sina resurser positivt. Lärare har valmöjligheter när det gäller 
vilken attityd de intar till minoritetselever, till deras språk och kultur. 
Det som framträdde i denna studie var alltså att några av kvinnorna 
beskrev upplevelser av bekräftelse från lärare. Denna bekräftelse har 
varit mycket viktig för hur kvinnornas skolkarriärer utvecklades. Även 
motsatta upplevelser av negativa attityder till kvinnorna förekom i em-
pirin. Dessa båda diamentralt motsatta upplevelser av lärares förhåll-
ningssätt gentemot minoritetselever har verkat mobiliserande respekti-
ve begränsande när kvinnorna genomfört sina skolkarriärer. Enskilda 
lärares bekräftelser av kvinnorna i studien har troligtvis inte endast 
motverkat att kvinnorna utvecklat icke-framgångsrika skolkarriärer 
utan medverkat i skapandet av framgångsrika.  

11.2.3 Modifierad anpassning 
Ett framgångsdrivande begrepp i studien har jag benämnt modifierad 
anpassning. Kvinnorna hade gjort sina tidiga skolerfarenheter i en syn-
lig pedagogik med stark inramning (Bernstein, 1975, 1983, 1996).  Ett 
mönster i studien är att kvinnorna mött en pedagogisk kontext de inte 
varit vana vid. För att kvinnorna skulle kunna genomföra framgångsri-
ka skolkarriärer har de anpassat sig till svensk skolvardag. De har an-
passat sig till vad de upplevt krävdes i svensk skola men anpassningen 
har varit modifierad eftersom de inte har anpassat sig till alla de olikar-
tade upplevelser de beskrivit. Kvinnorna har inte anpassat sitt beteende 
till förhållanden de inte kunde införliva med sina tidigare föreställning-
ar om lärar- och elevrelationer i starka klassifikationer och starka in-
ramningar och de har därmed inte heller riskerat göra kulturella över-
tramp i en kontext med osynlig pedagogik och dess svaga klassifikation 
och svaga inramning. De har inte förändrat sin inställning till att de 
skall behandla lärare med respekt och visa uppmärksamhet, vilket har 
underlättat för dem. De har inte förändrat sin tolkning av relationen 
mellan lärare och elever vilken även i osynlig pedagogik är en maktre-
lation, om än dold (Bernstein, 1996). Den form av modifierad anpass-
ning som framträdde i intervjuerna motsvarar ett förhållningssätt och 
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beteende som är traditionellt förväntat av flickor i skolan, oavsett etni-
citet. Jackson (1968) och Broady (1987) menar att det är en genus- men 
också klasspräglad läroplan, som styr läraren men denna är vanligtvis 
dold för lärare och elever och kan stå i motsats till den officiella läro-
planen. Enligt Hirdman (1988, 2003) är de hierarkiska och särskiljande 
logikerna i genussystemet universella böjningsmönster som fungerar 
som ett kontextuellt normativt system. Att vara flicka har visat sig vara 
en framgångdrivande faktor i kvantitativa studier, internationellt såväl 
som nationellt. Klassrumsforskning visar (Berge, 1997; Öhrn, 2002) att 
flickor inte utmanar den hierarkiska skillnaden mellan skolpojkar och 
skolflickor samt deras olikartade relationer till lärare och inte heller 
lärares olikartade relationer till dem. Kvinnorna har alltså inte varit 
utagerande men inte heller har de försvunnit in i osynlighet och tystnad, 
även om en del till att börja med tigit och andra skolkat vissa tider. De 
har däremot anpassat sig till att skolarbete i Sverige innebär elevaktivi-
tet. Denna modifierade anpassningen har varit en mobiliserande kraft 
som lett till positiva samspel mellan kvinnorna och några lärare och till 
att kvinnorna, åtminstone av dessa lärare, blivit sedda och bekräftade 
som duktiga elever.  

Skolan har krävt att de enskilda kvinnorna skulle anpassa sig. In-
tegrationskrav riktas mot den enskilde individen (Emanuelsson, 2004). 
Kravet på anpassning från skolans sida har inte enbart handlat om språk 
och språknivå utan även handlat om en anpassning till svensk klass-
rumsgrammatik. Klassrumsgrammatiken kan beskrivas som en mer 
eller mindre osynlig pedagogik med annorlunda arbetssätt och relatio-
ner än vad kvinnorna i denna studie varit vana vid. Ett centralt begrepp 
i svag inramning är elevaktivet. Kvinnorna mötte en inramning som de 
inte fick hjälp av skolan eller lärare att avkoda. Genom att observera 
interaktionen och arbetet i klassrummet sökte de förstå hur de skulle 
bete sig, utifrån sin tolkning av vad de uppfattade utspelade sig och hur 
uppgifterna skulle lösas. De tolkade sina upplevelser genom sina kultu-
rella förförståelser, perceptioner och förväntningar. I en studie av hur 
barn- och ungdomar med utländsk bakgrund beskriver den svenska 
skolan fann Wellros (1995) att eleverna hade svårigheter att avkoda den 
svenska skolans regelsystem om de hade sin bakgrund i auktoritära 
skolsystem. I likhet med kvinnorna i denna studie beskrev de att de 
förvånades över att relationen mellan lärare och elever inte var lika 
auktoritär som de varit vana vid; att eleverna inte reste sig upp när lära-
ren kom in i klassrummet, att eleverna talade med varandra i klass-
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rummet, att de svarade på frågor utan att räcka upp handen och att de 
”duade” lärarna. De hade varit vana vid yttre kontroll genom tydligt 
styrande lärare och hade i Sverige även svårigheter att förstå annorlun-
da arbetssätt med krav på elevaktivitet och eget ansvar för studierna. 
Genom observationer och erfarenheter av att deras prestationer och 
förhållningssätt kritiserades p.g.a. att de visade för liten egenaktivitet 
har kvinnorna i denna studie sökt förstå och förändra sina klassrumsbe-
teenden.  

Skolan har tagit för givet att kvinnorna skulle förstå den svenska 
klassrumsgrammatiken. Den har inte givit dem verktyg att förstå vad de 
skulle anpassa sig till och hur de skulle göra för att visa att de var duk-
tiga elever. En tolkning är att det kan ha berott på ett svensk-etniskt 
förgivettagande om klassrumspraktik som tydlig och universell. I denna 
studie, liksom i Wellros studie (a.a.), har den svenska skolan tagit för 
givet hur arbetet i skolan skall bedrivas och förväntningar på elevakti-
vitet utgjort en normalitet som inte behövde synliggöras och förklaras. 
Det kan beskrivas som att kvinnorna mött ett svenskt etnocentriskt pe-
dagogiskt förgivettagande som de förväntades anpassa sig till. Analy-
sen pekar mot att institutionen skola med dess svaga inramning av 
klassrumsarbetet verkat begränsande på kvinnornas skolkarriärer. Sko-
lan kan därigenom sägas ha bidragit till att försvåra kvinnornas skol-
gång. Bernstein (1975: 1983: 1996) visade i sina studier att tillhörighet 
till klass hade betydelse för hur inramningen upplevdes och kunde av-
kodas. Denna studie visar att även etnisk bakgrund, kopplad till erfa-
renhet och förväntningar på inramning av klassrummet, har betydelse. 
Kvinnorna har så småningom anpassat sina beteenden till sina tolk-
ningar av krav på aktivitet och till annorlunda relationer mellan lärare 
och elev. Innebörden av kraven på aktivitet i klassrumsarbetet har 
emellertid inte alltid blivit förstådda.  

Kvinnornas anpassnings- och integrationsprocess till den svenska 
muntliga klassrumskulturen och till elevaktivitet kan beskrivas som en 
process. När de mötte en svag inramning som de skulle tolka uppfatta-
de de först så småningom att de skulle vara aktiva och vad det innebar. 
De måste yttra sig på lektionen i diskussioner och vara aktivt kunskaps-
sökande. De förväntades själva ta ansvar för sina studier. En strategi 
som kvinnorna använt sig av har varit att observera hur andra elever 
betett sig i klassrummet och söka anpassa sig därefter. Några av kvin-
norna fick stöd från elever med svenskt ursprung. De fick hjälp av des-
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sa kamrater att tolka den osynliga pedagogiken åtminstone i tillräckligt 
stor utsträckning för att kunna skapa och genomföra sina skolkarriärer. 
Anpassningen av klassrumsbeteendet har skett successivt och varit en 
förutsättning för att de skulle erhålla höga betyg. Det har emellertid av 
de flesta av kvinnorna upplevts som mycket besvärande och problema-
tiskt att yttra sig högt i klassen på svenska och att tvingas använda 
svenska språket i klassrummet. En strategi som kvinnorna till att börja 
utvecklat har varit att tiga och inte tala svenska eftersom de skämdes 
för att de talat svenska med accent. När de så småningom förstått att de 
varit tvungna att använda språket muntligt om de skulle kunna få högre 
betyg, har detta utgjort en drivkraft som varit tillräckligt stark för att de 
skulle kunna övervinna sin blygsel och börja tala. Bortsett från Lada 
och Zelma och till att börja med Ana och Isabelle har kvinnorna levt 
och rört sig på icke-svenskspråkiga arenor och de har under gymnasie-
tiden endast använt svenska språket i skolan, vilket försvårar andra-
språkinlärning (Thomas & Collier, 1997; Viberg, 1996). Även struktu-
rella förhållanden som boendesegregation för nytillkomna flyktingar 
medverkade till att de arenor som kvinnorna rörde sig på var icke-
svenskspråkiga (Bunar, 2001). Kvinnorna har alltså så småningom 
tvingat sig till anpassning till den muntliga klassrumskulturen och talat 
fast de skämts och språket inte varit tillräckligt utvecklat för att använ-
das spontant i diskussioner i klassrummet. Att tiga kan ha varit en stra-
tegi som på kort sikt räddat deras självbild. De ville inte framstå som 
okunniga vilket de kunde riskera uppfattas som om de inte kunde tala 
”riktig” svenska. Målet för undervisning i svenska som andraspråk är 
att eleverna skall behärska svenska språket som en svensk (Sjögren, 
1996). Den språkliga norm som kvinnorna uppfattat gällde har varit 
omöjlig för dem att uppnå eftersom de endast vistats kort tid i Sverige 
när de gick på gymnasiet. Vilken språklig norm kvinnorna uppfattat att 
de bör sträva efter har bekräftats via signifikanta andra. Det har för de 
flesta troligtvis varit lärare och även svenska elever som de velat identi-
fiera sig med. De har inte velat identifiera sig med andra invandrare 
som talat svenska med accent eftersom de inte ville förknippas med en 
kategori som uppfattades som svagpresterande. Skolans krav på språk-
hantering kan på så sätt ha medverkat till att göra det svårare för kvin-
norna att våga yttra sig och att skapa relationer.  
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11.3 Sammanfattande kommentar 
Kvinnornas framgångsrika skolkarrärer beskriver en anpassnings- och 
integrationprocess till svensk skola; till aktivitet i klassrummet, till dold 
makt, dolda förgivettaganden och dolda normaliteter. För att förstå 
kvinnornas framgångsrika skolkarriärer kan komplexa mönster på indi-
viduell, institutionell och strukturell nivå som identifierats i empirin 
sammanfattas i tre framgångsdrivande begrepp; modifierad anpassning, 
bekräftelse och motivation. Dessa ingår i en anpassnings- och integra-
tionsprocess som drivit skolkarriären till att bli framgångsrik. Kvinnor-
nas anpassning till svensk skola har skett successivt och momentant 
drivit skolkarriären i olika riktning. Kvinnorna har på olika sätt sökt 
anpassa sina beteenden för att bevara sina positiva självbilder samtidigt 
som deras motivation varit att genomföra sina studier. Det har ibland 
inneburit en konflikt för kvinnorna. Deras beskrivningar kan tolkas som 
att de har utvecklat olika strategier för att undvika situationer som de 
upplevt som problematiska. Även om kvinnorna har genomfört en lik-
artad anpassning så har själva anpassningsprocessen sett olika ut för de 
olika kvinnorna. De strategier som kvinnorna använt sig av och som 
ingått i deras individuella anpassningsprocesser är individuellt skapade 
utifrån den enskilda kvinnans livshistoria men strategierna utvecklades 
i samverkan såväl med skolans pedagogiska och språkliga vardag som 
med elevernas strukturella vardagsvillkor utanför skolan. 

Den gemensamma modifierade anpassningsstrategin som identifi-
erats i studien är både genus- och etnicitetsrelaterad. Kvinnorna har inte 
nämnvärt förändrat sin tidigare inställning till hur relationen lärare och 
elever skall gestaltats. Därigenom har de inte riskerat att göra kulturella 
övertramp genom att uppträda på sådant sätt att svenska lärare kunde 
uppleva dem som respektlösa. De har inte utmanat en dold maktord-
ning. Det kan vara en tolkning för att förstå hur det kan komma sig att 
första generationens flickor med utländsk bakgrundr generellt sett kla-
rar sig bättre än motsvarande pojkar. Kvinnorna har inte varit utagerat 
och inte protesterat mot lärare. De har däremot anpassat sig till att ta 
egna initiativ i studiearbetet och till att uppträda på sådant sätt att de 
uppmärksammades i klassrummet som duktiga elever. De har även för-
hållit sig till svensk muntlig klassrumskultur och tvingat sig till att yttra 
sig. Kvinnorna genomförde framgångsrika skolkarriärer trots svårighe-
ter som institutionen skola bjöd genom sin osynliga pedagogik och sin 
muntliga klassrumsgrammatik. De har inte fått hjälp av skolan att av-
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koda klassrumsvardagen. Kvinnorna har emellertid använt olika strate-
gier för att få hjälp. Ett resultat i studien är att lärare och deras förhåll-
ningssätt är viktiga. Bekräftelse av lärare har medverkat i mobiliseran-
det av kvinnornas framgångsrika skolkarriärer. Enskilda lärares bekräf-
tande samtal med sociala förtecken har medverkat till genomförandet 
av skolkarriärerna. Enskilda lärares negativa förhållningssätt gentemot 
kvinnorna har motverkat. Även svenska klasskamrater, som några av 
kvinnorna har utvecklat relationer till, har utgjort ett viktigt stöd och 
fungerat som ”avkodare”. 
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12 Avslutande diskussion 

Denna studie handlar om mötet med svensk skola ur några unga kvin-
nors perspektiv. De kvinnor som intervjuats i studien har genomfört 
framgångsrika skolkarriärer. Urvalet av intervjupersoner avgränsades 
till att gälla kvinnor som kommit till Sverige som tonåringar. Skälet till 
denna avgränsning är att kategorin elever som migrerat till Sverige i 
tonåren, enligt Skolverkets betygsstatistik, har stora svårigheter att 
genomföra sin skolgång i Sverige. Förklaringar till detta har fokuserat 
språk och andraspråksinlärning och att dessa elever p.g.a. sin korta vis-
telsetid inte hinner lära sig svenska i sådan utsträckning att de kan an-
vända språket som kunskapsspråk (Sjögren, 1996; Viberg, 1996; 
Evaldsson, 2000; Rubinstein Reich, 2002; Runfors, 2003). Differentie-
ringen i betygsprestationer är stor. En del elever genomför sina skolkar-
riärer mot alla odds. Denna studie avgränsades till att gälla flickors er-
farenheter p.g.a. det genusförhållande som visats i kvantitativa studier 
(Skolverket, 1999a; 2003a; 2003b; Stanfors, 2000). Eftersom flickor, 
oavsett bakgrund, presterar bättre än pojkar med motsvarande bak-
grund, menar jag, att det är intressant att studera och lyfta fram dessa 
flickors erfarenheter. Valet av undersökningsgrupp, d.v.s. av kvinnor 
som kommit till Sverige i tonåren och genomfört framgångsrika skol-
karriärer, har inneburit att studien inte anammat ett bristsynsätt (Tesfa-
huney, 1999) utan istället har fokus varit på skolan och dess agerande. 
Skolans, eventuellt omedvetna, självförståelse har synliggjorts.  

I studien har jag definierat framgångsrika skolkarriärer som 
genomförda gymnasieutbildningar och fortsatta högskolestudier. Det är 
en definition som snarare beskriver en samhälleligt formell syn på 
framgångsrika skolkarriärer än som motsvarar vad elever kan uppfatta 
som framgångsrika. Jag valde denna defintion eftersom Utbildningsde-
partementets målsättning är att minst 50 procent av en ungdomskull 
skall ha någon form av högskoleutbildning. Jag fann det därför viktigt 
att kvinnorna skulle ha påbörjat högskolutbildning och således befinna 
sig i denna grupp. En svårighet i studien har varit urvalet av intervju-
personer. Att finna dem som hade den efterfrågade bakgrunden var 
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svårt. Även om kvinnorna i denna studie har haft goda skolprestationer 
och höga ambitionsnivåer med sig i bagaget till Sverige är ett resultat i 
studien att kvinnorna haft svårigheter att genomföra sina skolkarriärer 
här. Kvinnorna har tvingats anpassa sig till en ny språklig kontext men 
också till ett nytt pedagogiskt system för att kunna genomföra skolkar-
riärerna. Skolan som institution och dess förhållningssätt har i många 
fall snarare försvårat än underlättat för kvinnorna.  

De intervjuade kvinnornas beskrivningar i studien är retrospektiva 
reflekterade beskrivningar. Kvinnorna har tolkat sina erfarenheter av 
mötet med skolan och sina skolkarriärer i ljuset av senare upplevelser 
och i den kontext som intervjusamtalet utgör. De har varit medskapare 
av empirin och indirekt av analysen, vilket kan uppfattas som en till-
gång. I intervjukontexten har även jag funnits med som forskare med 
min förförståelse och med studiens teoretiska referensram. I forsk-
ningsarbetet har jag även haft med mig mitt förflutna som socialarbeta-
re och som lärare i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen på hög-
stadiet, såväl som på gymnasiet.  

Tidigare forskning har i stor utsträckning riktat intresset mot 
språkutveckling och andraspråkinlärning. Studiens teoretiska referens-
ram har bidragit till att relationer och pedagogik i skolan synliggjorts. 
Genom att denna studie har en social inriktning  och genom valet av 
teoretisk referensram har sociala relationer och pedagogik synliggjorts i 
intervjuerna och i analysen. Med hjälp av pedagogisk teori har analysen 
utvecklats från en individuell relationsnivå till att även omfatta en insti-
tutionell pedagogisk nivå. Pedagogik i skolan bör enligt Bernstein 
(1975, 1983, 1996) relateras både till institutionsnivå och strukturell 
nivå. Gouldner (1968) har kritiserat forskning med symbolisk interak-
tionistisk inriktning för att fokusera tjänstemän på mellannivå medan 
ansvariga politiker och andra högre makthavare går fria när forskare 
påtalar missförhållanden. Det är en kritik som naturligtvis kan ha viss 
fog.  

Skolan som varje samhälles socialisationsagent och dess reprodu-
cerande av klassförhållanden är väldokumenterad i såväl internationell 
som nationell sociologisk och pedagogisk forskning. Bernstein (1996) 
menar att det är viktigt att studera relationerna inom institutionerna.  

From the initial analysis of the school my concern has always fo-
cused on how ”relations within” are constituted, before extension to 
”relations between” (Bernstein, 1996, p. 196).  
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När institutionsnivån lyfts fram i studier framträder relationerna inom 
skolan, mellan lärare och eleverna, vilket ger en fördjupad förståelse av 
skolan som institution och dess mobiliserande såväl som begränsande 
agerande. Makt studeras i praktiker (Foucault, 2002), vilket i denna 
studie utgörs av skolan. När institutionsnivån lyfts fram har det innebu-
rit att skolans agerande och dess (omedvetna) självförståelse synlig-
gjorts och kan problematiseras. Det är skolan med dess lärare som 
kommit att fokuseras. Ett framgångsdrivande begrepp som identifierats 
är kvinnornas studiemotivation. Motivation utvecklas och förändras i 
interaktion med signifikanta andra. Lärares motivation är således också 
betydelsefull vilket även framhålls av Jenner (2004). Hur deras motiva-
tion utvecklas och förändras är också viktigt att studera. Lärares tolk-
ningar av situationer påverkar deras beteende. Denna studie visar att 
lärares agerande kan mobilisera respektive försvåra skolkarriärer, vilket 
även finner stöd i Cummins (1996) forskning. Skolkultur (Berg, 1995) 
som översattning av begreppet ethos (Rutter m.fl., 1979), har betydelse 
för elevers prestationer. Internationell kunskap om vad som känneteck-
nar framgångsrika skolor och deras skolkultur är relativt omfattande.  

En ambitiös och engagerad lärarkår, en aktiv och tydlig ledning, utta-
lade krav på eleverna kunskapsmässigt och socialt, samt återkom-
mande utvärderingar och kontrollstationer (Bennich-Björkman, 
2003, s. 104). 

De framgångsrika skolorna kännetecknas enligt Bennich-Björkman 
(2003) även av en elevsammansättning med elever från medelklass och 
övre medelklass. Det kan innebära en osäkerhet om det är skolmiljön 
med ovanstående kännetecken eller elevernas klassmässiga bakgrunds-
förhållanden som skapat framgången. Kunskapen om vad som utmärker 
framgångsrika skolmiljöer i socioekonomiskt svaga områden i Sverige 
är ringa (Bennich-Björkman, a.a.). En svårighet ligger i att definiera 
vad framgångsrik innebär (Stigendahl, 2002). Höga betyg och akade-
miska studier har diskuterats och kritiserats som framgångskriterier för 
skolor belägna i socioekonomiskt svaga områden (Skolverket, 2001; 
Lindgren, 2002). En svårighet är att använda betygsgenomsnitt som 
uppföljning. I dessa skolor är betygsgenomsnittet lågt och fluktuerar 
även från år till år beroende på faktorer som omflyttningar och nyin-
flyttningar av nytillkomna migranter. Det är faktorer som ligger utanför 
skolan. Vad som skall uppfattas som framgång och om det är rimligt 
med samma framgångskriterier i skolor belägna i socioekonomiskt 
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starka och svaga områden ifrågasätts. Det utgör en viktig frågeställning 
som inte kan besvaras med denna studie. 

De tidiga interaktionisterna talade om den samhälleliga dialogen, 
det konstruktiva samtalet, som ett verktyg för förändring (Berg, 1988). 
Detta grundar sig på synen på människan som en social, skapande och 
reflekterande varelse. En föreställning hos Mead, Dewey och Blumer 
var att konflikter kan utgöra drivande konstruktiva samtalsinnehåll i 
dialoger och att de kan leda till förståelse och förändring. Enligt Berg 
(a.a.) fanns en föreställning om en universell gemenskap som kunde 
tydliggöras genom samtal. Den dialog som åsyftas i denna studie rör 
framför allt hur skolans makt- och kontrollkoder framträtt konkretise-
rad genom kvinnornas beskrivningar av mötet med svensk skola. Sko-
lan utgör varje samhälles socialiserande institution till gemensamma 
normer och gemensam värdegrund, vilket diskuterats bl.a. av Linde 
(2001). Vad som är förhandlingsbart och inte förhandlingsbart i värde-
grunden utgör en större samhällelig diskussion än vad som ryms i den-
na studie. 

I den fortsatta texten vill jag peka på några förhållanden som 
framträtt i studien och som jag menar bör ingå i en dialog om skolan. 

12.1 Lärare är viktiga  
Studiens aktörsinriktning utifrån de intervjuade kvinnornas perspektiv 
och kvalitativa angreppssätt har också bidragit till att andra förhållan-
den än strukturella som kön och klass framträtt. Lärare och lärares för-
hållningssätt har framträtt som centrala. Det symboliskt interaktionis-
tiska perspektivet har medverkat till att dessa skolförhållanden lyfts 
fram och att pedagogikens sociala dimension har synliggjorts. I denna 
är interaktionen mellan lärare och elev central och elevens självbild 
påverkas i interaktion. Flera av kvinnorna har beskrivit att de varit nära 
att hoppa av sina utbildningar trots att de från början har haft utbildning 
som en del av sina livsprojekt. I dessa kvinnors beskrivningar fram-
trädde några lärare som de upplevde såg dem. Dessa lärares agerande 
som flera av kvinnorna talat om har varit mycket viktiga och har mobi-
liserat kvinnornas skolkarriärer.  Kvinnorna har lyckats skapa empati 
hos enskilda lärare. När de har gjort det har läraren lyssnat och bekräf-
tat henne. Flera har uttryckt att de blivit rörda och uppskattat att lärare 
visat att de brydde sig om dem vilket diskuterats tidigare i studien. 
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Kvinnorna har använt olika strategier men ett gemensamt förhållande är 
att de inte varit utagerande. De har inte heller utmanat lärares auktori-
tet. Därigenom menar jag har de väckt vissa lärares empati och de har 
fått stöd av dem. När lärare har bekräftat dem har det stärkt deras själv-
bild och ökat deras skolmotivation. Det förefaller viktigt att i dialoger 
lyfta fram vad som utmärker en duktig lärar. Inte enbart ämneskunska-
per förefaller ha betydelse utan ett resultat i studien är att lärares be-
kräftande förhållningssätt medverkat till att de intervjuade kvinnorna 
utvecklat framgångsrika skolkarriärer. Genom klassrumsstudier (Öhrn, 
2002) är visat att lärars interaktion med elever är genusrelaterat. I stu-
dien har jag uppfattat att kvinnorna skapat empati hos lärare genom att 
de agerat intellektuellt och inte utmanat traditionella genusrelaterade 
hierarkier och förväntan på beteenden. Kan det även finnas ett genus-
perspektiv i hur och om empati väcks hos lärare?  Även manliga elever 
kan ha behov av stöd men hur och om de väcker lärares empati kan 
vara intressant att närmare studera. 

12.2 Skolans psykosociala mottagande 
Eftersom kvinnorna har genomfört framgångsrika skolkarriärer utgick 
jag från att intervjuerna skulle innehålla positiva beskrivningar av skol-
åren. Det som slagit mig under intervjuerna och under analysarbetet är 
att trots att studien analyserar karriärer som lett till framgång så rym-
mer de mycket smärta, ensamhet och förtvivlan. En bidragande orsak 
till att kvinnorna talat om svårigheter kan vara mitt förflutna som soci-
alarbetare och min tidigare ”vana” att samtala om smärtsamma upple-
velser. Det kan ha inbjudit till att dessa upplevelser lyfts fram av de 
intervjuade kvinnorna om det funnits ett behov hos dem att tala om 
dessa upplevelser. En ytterligare orsak är troligtvis studiens teoretiska 
referensram. Denna har bland annat fokuserat relationer i skolan och 
när dessa upplevts som besvärande eller, som var fallet för några kvin-
nor, som frånvarande har detta beskrivits i intervjuerna. Även om inter-
vjuerna har varit öppna och den intervjuade kvinnan valt vad hon ville 
tala om har intervjuguiden innehållit sociala teman.  

Mottagandet av elever med utländsk bakgrund har framför allt 
uppmärksammats i forskning när det gällt hur inslussning i reguljär 
skolverksamhet kan ske via förberedelseklasser och introduktionsklas-
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ser. I denna studie har framträtt beskrivningar av olika förhållningssätt 
från kommunernas sida som fått konsekvenser för kvinnorna, vilket 
framför allt analyserats och diskuterats i kapitel sex och kapitel sju.  

Om framgångsrika skolkarriärer skall underlättas bör även beho-
vet av psykosocialt stöd uppmärksammas. Rodell (1995) menar att för-
beredelseklasser kan och bör ha en ”rehabiliterande” pedagogik för 
nyanlända elever med traumatiska upplevelser. De intervjuade kvin-
norna har kommit till Sverige som flyktingar och flertalet har kommit 
från länder med ”etniska rensningar” och krig. Av flera av kvinnornas 
beskrivningar har jag gjort tolkat att de upplevt krisreaktioner, depres-
sioner eller depressiva tillstånd som de inte fått hjälp med att hantera. 
Studien ger en ökad förståelse för vad det kan innebära att vara flykting 
i svensk skola. Ett förhållande som framträdde var att trots att de allra 
flesta av kvinnorna, 9 av 12, kommit till Sverige från länder i krig, 
beskrev ingen av kvinnorna att de erbjudits psykologiskt eller kurativt 
stöd. I samband med upplevelser av katastrofer, exempelvis brand och 
fartygskatastrofer, har det upprättats krisgrupper för att stödja dem som 
varit drabbade eller deras anhöriga. Ingen av de intervjuade kvinnorna 
har erbjudits någon form av hjälp vare sig individuellt eller i grupp 
även om det framgått i intervjuerna att de varit i behov av det. Kriget i 
Bosnien har i TV och i övriga media skildrats som ett etniskt utrot-
ningskrig gentemot de muslimska bosnierna. Massgravar och mass-
våldtäkter har uppmärksammats och beskrivits både under kriget och 
senare i samband med rättegångar om krigsförbrytelser. Några av de 
bosniska kvinnorna beskrev känslor, som jag tolkat som depressions-
liknande tillstånd.  

Enligt Al-Baldawi (1998) drabbas flyktingar, oavsett om de upp-
levt traumatiska händelser eller ej, av sorg och depression. Samtliga 
intervjuade kvinnor har flytt till Sverige undan krig eller politisk förföl-
jelse. I samband med det har de sannolikt upplevt olika traumatiserande 
förhållanden. Skolan har en psykosocial verksamhet, som enligt de in-
tervjuade kvinnornas beskrivningar inte aktivt sökt upp dem och erbju-
dit dem stöd eller råd om var stöd kunde sökas. I stället har det varit 
enskilda lärare som rekommenderat Zina och Mira att ta kontakt med 
kurator, vilket Zina gjort. Hon beskrev att hon haft flera givande samtal 
med kurator. Mira däremot beskrev att hon upplevt att det endast varit 
bosnier som kunde förstå henne och därför inte tagit kontakt. Att inte 
flera av kvinnorna har talat om kurator, psykolog eller skolsköterska 
som stöd har förvånat mig. Jag hade förväntat mig beskrivningar av 
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åtminstone erbjudande om socialt krisstöd. Det har istället varit enskil-
da lärares stödjande samtal med sociala förtecken som framträtt i be-
skrivningarna. Detta kan hänga samman med att lärare har upplevts 
som signifikanta andra medan elevvårdspersonal varit otydlig eller 
osynlig. Mira talade om en väninna som hade haft kontakt med kurator 
men att denna inte förstod. En tolkning är också att det kan spridas bil-
der av vad som är meningsfullt och inte meningsfullt och att kontakter 
av den anledningen väljs bort. En annan tolkning är att den psykologis-
ka och kurativa verksamheten är underdimensionerad eller att den är 
dåligt förberedd p.g.a. dålig utbildning i att ta hand om flyktingar 
(Angel & Hjern, 1992).  

12.3 Klasskamrater 
Även kamrater i skolan utgör sociala objekt i skolan och är viktiga per-
soner. Två mönster framträdde i intervjuerna där relationer och samspel 
med klasskamrater framträtt på olika sätt. I det ena mönstret hade kvin-
norna liten eller ingen kontakt med andra än dem som tillhörde den 
egna etniska gruppen. Gränsdragningar skapades både av dem gent-
emot övriga klasskamrater och de beskrev även upplevelser av att 
klasskamrater skapade gränsdagningar gentemot dem Dessa beskriv-
ningar framträdde olika tydligt. Interaktion uppstår när individer kan ta 
varandras roller eftersom de åtminstone i viss utsträckning kan förutsä-
ga varandras reaktioner i situationer som definieras på liknande sätt 
(Blumer, 1969). Det krävs ett minimum av empatiserande för att gerster 
skall bli stimulus att handla efter (Trost & Lewin, 1996). Det är i inter-
aktion med andra som gester får samma mening och då blir till språk. 
När “de andra” upplevs som oförutsägbara upplevs de inte heller som 
möjliga att utveckla relationer till. Det var framför allt kvinnor som inte 
hade relationer utanför den egna etniska gruppen som beskrev att de 
kunde använda svenska språket som kunskapsspåk men hade svårighe-
ter att använda det som kommunikationsspråk. Det är ett förhållande 
som delvis motsäger Cummins studier (1996) som fann att andraspråket 
kunde användas som kommunikationsspråk betydligt tidigare än som 
kunskapsspråk. Eftersom kvinnorna inte använde svenska språket i nå-
gon större utsträckning utanför klassrummet har de inte använt språket 
på andra arenor än skolans. De yngre kvinorna, framför allt Zelma och 
Lada, menade att deras svenska väninnor varit mycket viktiga för deras 
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skolkarriärer. De träffade dem inte enbart i skolan utan umgicks med 
dem på fritiden och de tillbringade mycket tid i varandras hem. Det har 
betydelse för deras språkutveckling. Svenska språket praktiserades och 
utvecklades eftersom det användes i konkreta samspelssituationer. 
Andraspråksinlärningen har underlättat för de yngre kvinnorna genom 
att de tidigt haft svenska vänner. Enligt Cummins (a.a.) och Viberg 
(1996) sker inlärningen av andraspråk i det land språket talas och det är 
viktigt att språket praktiseras i varierande sammanhang. En tolkning är 
att förutom att relationerna till klasskamraterna med svensk bakgrund 
varit viktiga för språkutveckling och skolkarriär, så har relationerna 
även haft betydelse när det gäller gränsdragningar gentemot kamrater 
med andra bakgrunder än den egna. Dessa beskrevs inte i intervjuerna 
av dem medan däremot ambivalenta eller antagonistiska upplevelser av 
“de andra” beskrevs av övriga kvinnor. 

Trots kort vistelsetid i Sverige har kvinnorna kunnat använda 
svenska språket i tillräckligt utsträckning för att genomföra sina gym-
nasiestudier med goda resultat. Kvinnornas skolbakgrunder som duk-
tiga elever har inneburit att de haft ett utvecklat förstaspråk och några 
av kvinnorna har även haft ämnesbegrepp vilket har underlättat inlärn-
ingen av svenska. En förklaring till att de kunde använda svenska 
språket som kunskapsspråk kan vara att kvinnorna hade hunnit utveckla 
en begreppsapparat på sina modersmål före ankomsten till Sverige som 
de hade användning för både när de lärde sig svenska och i ämnesstud-
ier. Denna förklaring styrks av Thomas och Collier (1997). Tanja, 
Mira, Laila, Zina och Amina hade umgicks inte utanför den egna et-
niska gruppen. De hade påbörja gymnasiestudier före ankomsten till 
Sverige och hunnit skaffa sig ämneskunskaper, vilket kvinnorna me-
nade de kunnat dra nytta av när de fick börja om sina  gymnasiestudier, 
något som även Liberg (2001) fann vara betydelsefullt i sin studie. Det 
kan även vara en förklaring till att kvinnorna upplevt att de kunde an-
vända svenska språket som kunskapsspråk men haft svårigheter att an-
vända det som kommunikationsspråk. För de tre kvinnor som haft 
svenska vänner kan dessa även ha fungerat som “avkodare” i skolan 
och beskrevs av den ena kvinnan som sin “extralärare”.  
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12.4 Diskriminering 
Några av de intervjuade kvinnorna har upplevt att de diskriminerats av 
lärare vid betygssättning p.g.a. sin korta vistelsetid. De har inte fått så 
högt betyg som de menade att de borde ha fått. De har tolkat betygs-
sättningen som diskriminerande och att de fått lägre betyg med moti-
vering att de inte kunde få högre betyg eftersom de vistats kort tid i 
Sverige. De har tolkat motiveringen som att det inte varit deras presta-
tioner som betygsatts och att vissa lärare gav elever med utländsk bak-
grund lägre betyg.  

Kvinnorna hade varit vana vid att få höga betyg i sina tidigare 
hemländer och deras upplevelse hade varit att de uppfattats som dukti-
ga elever. När de mött inkongruenta lärarbedömningar kan de ha sökt 
förklaringar till detta med andra förhållanden än den egna prestationen 
för att rädda bilden av sig själv som duktiga elever. En annan tolkning 
är att de händelser som kvinnorna talat om handlat om lärarbedömning-
ar av kvinnornas prestationer som inte har med etnicitet att göra utan 
istället kan kopplas till kvinnornas svårigheter att tolka och hantera 
krav och förväntningar på arbetssätt och betygskriterier i en osynlig 
pedagogik. De kan ha missförstått läraren. Otydliga krav och förvänt-
ningar kan ha lett till föreställningar om betygssättning beroende på 
vistelsetid och upplevelser av diskriminering. Åtminstone till att börja 
med förefaller kvinnorna inte ha uppfyllt krav på aktivitet i klassrum-
met. I den svaga inramning, som de beskrivit i intervjuerna, har de inte 
tolkat på rätt sätt, vad som krävts för att få höga betyg. Mira beskrev 
exempelvis att hon inte uppfattat att hon behövt redovisa grupparbeten. 
Både Mira, Sara och Tanja sade också att de haft stor frånvaro under 
gymnasietiden. Elisa beskrev emellertid att hon erhållit lägre betyg på 
en skrivning i ett naturvetenskapligt ämne med motivering att hon inte 
använt perfekt svenska. Då har inte enbart hennes ämneskunskaper be-
dömts utan hennes språkhantering har påverkat bedömningen på prov i 
annat ämne än svenska. Om elever med kort vistelsetid avkrävs språk-
behandling i nivå med en infödd svensk begränsar det skolkarriären. 
Vad är en god språkhantering? Är det självklart vad som kan beskrivas 
som en god svenska? Även bland elever med svensk bakgrund existerar 
såväl olika dialekter som olika språkliga koder.  

Oavsett vad de lärare som förekommer i beskrivningarna i denna 
studie avsett har meningen skapats utifrån kvinnornas tolkningar av 
situationen. De har upplevt sin tolkning av diskriminerande bedömning 
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och betygssättning som objektiv och sann. Det kan finnas stöd för att 
kvinnorna har diskriminerats i betygshänseende i annan forskning. I 
rapporten Läget i Grundskolan (1999b) skriver Skolverket att elever 
med utländsk bakgrund som grupp får lägre betyg i grundskolan i alla 
ämnen jämfört med elever med svensk bakgrund. 

 Prov-och betygsresultat visar också på strukturella skillnader mellan 
olika elevgrupper. Flickor får högre betyg än pojkar i alla ämnen 
utom idrott och hälsa och så har det varit under flera års tid. Dessut-
om framgår att elever med utländsk bakgrund, dvs. födda utomlands 
eller i Sverige av utländska föräldrar når sämre resultat – de får lägre 
betyg i skolans alla ämnen jämfört med svenska elever (Skolverket, 
1999 s. 44). 

Det framgår av flera studier att elever med utländsk bakgrund bedöms 
efter en annan mall än elever med svensk bakgrund (Rubinstein Reich 
2002). I en studie som genomförts av Rädda Barnen (2002) uppger en 
tredjedel av de tillfrågade rektorerna och elevrådsordförandena att de 
upplever att det bland skolans anställda förekommer rasistiska attityder. 
Studier som visar på diskriminering har emellertid delvis haft andra 
fokus. Det gemensamma är att de kan tolkas som att skolsvårigheter 
kulturaliseras. I en studie om mellanstadieelevers matematikundervis-
ning fann Parszyk (1999) att minoritetselevers svårigheter inte bedöm-
des och beskrevs på samma sätt som majoritetselevers utan svårighe-
terna i matematik hänfördes till deras utländska bakgrund. Bel-Habib 
(2002) studerade särskoleelever och fann skillnader i hur eleverna val-
des ut till särskolan beroende på om de hade svensk eller annan etnisk 
bakgrund. Det var snarare sociala kriterier som ospecifik svag begåv-
ning än medicinska som avgjorde om ett barn med utländsk bakgrund 
placerades i särskola. Lahdenperä (1997) fann att den övervägande de-
len av speciallärarna som hon studerade angav att orsaken till att elever 
med utländsk bakgrund hade skolsvårigheter var deras utländska bak-
grund, inte situationen i skolan.  

12.5 Synlig och osynlig pedagogik 
Studiens resultat pekar också på behovet av att föra en dialog om vilka 
förväntningar elever har på samspel och prestationer i skolan utifrån 
olika skolerfarenheter och vad som kan betecknas som normaliteter i 
svenska klassrum. För elever och föräldrar med erfarenheter av och 
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förväntningar på en skola med stark klassifikation och stark inramning 
blir den svaga klassifikationen och svaga inramningen av klassrumsar-
betet i den svenska skolan svårbegriplig eller kanske t.o.m. obegriplig. 
Forskare som Sjögren (2001) och Leon (2001) har påtalat att det råder 
ensidiga krav på att elever i skolan förväntas anpassa sig till svenska 
skolnormer. I osynlig pedagogik är det en dold maktutövning som in-
nebär en outtalad och dold förväntan på att eleverna själva skall kunna 
avkoda den osynliga pedagogiken. Elevernas tolkningar skall lärarna 
kunna inrymma i sina kulturellt outtalade ramar. Eleverna förväntas 
tolka situationer och krav på ett riktigt sätt, utan att kulturella ramar för 
dessa tolkningar ges. Detta förhållande på institutionell nivå kan ge 
innebörd åt strukturella förklaringar till att negativa skolkarriärers ut-
vecklas och bidraga med kunskap om varför elever med utländsk bak-
grund inte genomför sina skolkarriärer. Ett påstående jag kopplar till 
Bernstein (1983; 1996) som menar att elever med arbetarklassbakgrund 
har svårigheter att genomföra sina skolkarriärer p.g.a. svårigheter att 
göra ”riktiga” avkodningar. Denna förklaring menar jag även kan bi-
draga till förståelsen av förhållanden som påverkar utsorteringen av 
elever med utländsk bakgrund med utbildningserfarenheter i skolor 
med synlig pedagogik. Etnicitet och klass förefaller samverka men 
även verka var för sig i utsortering. Hur denna utsortering sker påver-
kas av komplexa förhållanden och i dessa bör en diskussion om peda-
gogikens koder ingå som en del av förståelsen. I allt större utsträckning 
kommer såväl elevgruppen som lärargruppen att vara heterogen med 
avseende på etnisk bakgrund. Fortsatt forskning som även fokuserar 
synlig och osynlig pedagogik, och inte enbart språk, kan medverka till 
att öka förståelsen av hur framgångsrika skolkarriärer kan underlättas 
för elever med utländsk bakgrund och ur ett klassperspektiv även för 
elever med svensk arbetarbakgrund.  

De intervjuade kvinnornas kulturella förväntningar på klassrums-
verksamhet och vad som utmärker en duktig elev har formats i andra 
kontexter än den svenska. Den underliggande föreställningen i Läro-
plan 94 baseras på en uppfattning om eleven i skolan som aktiv, nyfi-
ken och självgående (Rubinstein Reich, 2002). Det är en motsatt upp-
fattning mot det Persson (1994) beskrivit som den marknadsinriktade 
eleven med uppskjuten behovstillfredsställelse som disciplinerar sig för 
att stå ut i skolan. Oavsett om den aktive beskrivne ideale eleven i Lä-
roplan 94 existerar eller ej i svenska klassrum så motsvarar denne inte 
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kvinnornas erfarenheter av vilka klassrumsbeteenden som premierats 
av idealelever i deras tidigare skolkontexter. Om elever har annorlunda 
erfarenheter från studier i andra kontexter sammanhänger naturligtvis 
deras skolproblem i den nya kontexten med de erfarenheter och för-
väntningar som grundlagts i den gamla. I det avseendet kan brister och 
svårigheter sökas i elevers individuella kulturella skolbakgrunder. Men 
eftersom skolsvårigheter uppstår i den nya skolkontexten väcks frågan 
hur det kan komma sig att den svenska skolan inte ”gör sig tydligare” 
genom att synliggöra innebörden av förväntningar och krav.  

12.6 Lärares dolda förgivettaganden 
En annan intressant frågeställning för fortsatta studier vore att studera 
lärares kulturella förgivettaganden, i klassrummet ur klass-, köns- och 
etniskt perspektiv och med detta fokus observera samspelet mellan lära-
re och elever. Mot bakgrund av kvinnornas beskrivning av sina svårig-
heter att tolka och avkoda klassrumskoderna och att skolan inte försett 
dem med verktyg för detta är en sannolik tolkning att den ”kulturella 
grammatiken” är omedveten för lärare med svensk etnisk bakgrund i 
skolan. Ett liknande resonemang förs av några skolledare som intervju-
ats av Lena Rubinstein Reich och Ingegerd Tallberg Broman (2000). 
Skolledarna menade att lärarstuderande som skolats i och tillämpar 
undersökande klassrumsarbete inte förstod att elever inte förstod vad 
som åsyftades och vad kraven innebar. Institutioner, som exempelvis 
skolan, har ett stort inflytande på hur vi tänker. Osynlig pedagogik med 
svag klassifikation och svag inramning kan ur ett svenskt etniskt skol-
perspektiv uppfattas som en normalitet, som inte behöver tydliggöras. 
Studiens resultat pekar på att den måste synliggöras och diskuteras. 
Den kan inte tas för given.  

Mångfalden av elever med olika etniska bakgrunder i skolan krä-
ver undervisningsformer som är tydliga men också flexibla och varie-
rande, ett förhållande som påtalats av Lahdenperä (2001a; 2001b) och 
Gustavsson (2001). Det är naturligtvis viktigt att lärare utvecklar meto-
der, som exempelvis kontrastiv språkinlärning, men det studien pekar 
på är också nödvändigheten av att skapa förutsättningar för dialog om 
förväntningar och tolkningar. Den kulturella grammatiken och skolans 
dolda läroplan konkretiserar innehållet i den osynliga pedagogiken. 
Denna är mer eller mindre osynlig för lärare och innebär en kulturellt 
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omedveten självförståelse. Lärare kan behöva ”få syn på sig själva” för 
att synliggöra det som tas för givet, ett resonemang som även förs av 
Andersson (2001). Lärare behöver bli reflekterande praktiker för att 
undvika förtrogenhetsfällan (Jenner, 2004). Det kräver dialog på insti-
tutionell nivå lärare emellan och kanske även observationer i klassrum.  

Gustavsson (2001) intervjuade i en studie kursdeltagare i svenska 
för invandrare (sfi) från Iran, Irak och Kurdistan om deras tidigare erfa-
renheter och minnen av sin skolgång. Undervisningen hade varit lärar-
centrerad, bedrivits i helklass och inlärningsmetoderna hade bestått av 
utantillinlärning. Deras skolerfarenheter hade gjorts i makt och kon-
trollrelationer i synlig pedagogik och läraren hade varit en obestridd 
auktoritet. Enligt Gustavsson hade intervjupersonerna i hans studie svå-
righeter att förstå varför lärare behövde fråga elever om deras uppfatt-
ningar eftersom en duktig lärare förväntades veta. En dialog i skolan 
mellan lärare, ungdomar och föräldrar kan till att börja med komplice-
ras p.g.a. olika förväntningar på lärarbeteende. En förutsättning är 
emellertid att lärare uppmärksammar sina egna kulturellt inbäddade 
självförståelser. Utifrån dessa kan läraren konkretisera sina egna för-
väntningar på hur relationerna mellan lärare och elev skall gestalta sig i 
klassrummet, definiera och tydliggöra förväntningar på grupparbete, 
aktivitet och självständigt arbete m.m. På så sätt kan osynlig pedagogik, 
dold läroplan och den kulturella klassrumsgrammatiken synliggöras för 
läraren själv och bli möjlig att föra en dialog om.  

En fråga som väckts under avhandlingsarbetets gång är om sko-
lorna i de nordiska länderna uppvisar likheter med varandra men avvi-
ker påtagligt i förhållande till skolor i flertalet andra länder. Det skulle 
kunna vara en förklaring till att de intervjuade kvinnorna gjort likartade 
beskrivningar av upplevelser av stark klassifikation och stark inram-
ning i sina tidiga skolerfarenheter och beskrivit upplevelser av svag 
klassifikation och svag inramning av klassrumsarbete i Sverige. Hur 
dessa skillnader uppkommit och om de kan förstås som utslag av mo-
dernitet respektive postmodernitet samt om denna senare skulle ha stör-
re genomslagskraft i Norden än i exempelvis övriga Europa kan vara 
intressant att närmare undersöka. Med ett sådant perspektiv är det inte 
elever med utländsk bakgrund utan snarare den svenska skolan som är 
annorlunda och avvikande i relation till den normalitet som råder i fler-
talet länder utanför Norden. 
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Summary 

The purpose of the present study is to describe and analyse a group of 
foreign women´s perspectives on their first meeting with the Swedish 
school, and their subsequent school careers. The study focuses on 
women with foreign backgrounds who were successful in their school 
careers. They arrived in Sweden in their teens, spoke their native lan-
guage at home, attended Swedish upper secondary school, completed 
their education with good results, applied for and were enrolled as stu-
dents at University where their studies were directed towards service 
occupations and social work.  

In this thesis the school career refers to the time from which the 
women attended school to the point when they were accepted as Uni-
versity students in Sweden. The purpose has been to identify and illu-
minate factors on different levels that facilitate respectively obstruct the 
development of the school careers for this specific group of pupils, 
based on their own descriptions, and thereby contributing with knowl-
edge of how to support school careers for pupils – preferably girls – 
with foreign backgrounds.  

The investigation focuses on how the women have been received by 
the school, told from the women’s point of view. The purpose has also 
been to shed light on the category of first generation immigrant pupils, 
thereby contributing further to a modulation of the picture of immigrant 
pupils as problem pupils in Swedish schools, which up until now has 
left its traces in research as well as in societal and school debates. 
• How do the women describe their way through school, viewed as a 

school career, from the school in their native country, via migration, 
into and through Swedish upper school, viewed as a school career?  

• Which processes, actions or factors on individual, institutional and 
structural levels do the women describe as contributing to their abil-
ity of being able to accomplish a school career, i.e. complete their 
upper school studies and begin University education? 

• What obstacles did they meet on corresponding levels that limited 
their school careers? 
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• Is it possible to identify processes and turning points during their 
careers that have been important in supporting as well as limiting 
changes in the school career? 

• What common patterns in the women’s descriptions of their experi-
ences and school careers are evident and what differences emerge? 

An important positioning in this investigation is that it is focused on 
ways in which Swedish society and school create opportunities as well 
as difficulties for these women to complete successful school careers. 
Also, how the women have acted on the basis of their interpretations 
and experiences of their meetings with the Swedish school system. 

Theory and method 
Theoretically and methodologically, this study is based on a symbolic 
interactionalist theoretical perspective (Mead, 1934, 1956; Blumer, 
1969; Trost & Levin, 1996), as it focuses on the participants own expe-
riences and interpretations. The theoretical perspective is applied 
throughout the research and knowledge process (Alvesson & Deetz, 
2000). While a theory claims to be able to explain and predict, a per-
spective consists of a number of fundamental ideas that control our 
perceptions, when we see the world and study it from that particular 
perspective. The theoretical perspective used in this study can be de-
scribed as follows: 
• The women’s descriptions are studied as individual interpretations. 

Description and analysis are based on symbolic interactionalism, 
based on the concepts interaction, empathy, self image, confirma-
tion and congruousness/incongruousness. 

• The women’s school years and school careers have been affected by, 
and are thus related to, migration. The descriptions are analysed 
within the dimensions of ethnical background, gender and class. 
These are here considered to be power relations which constitute 
dimensions of each other rather than as delimited structural concep-
tions. 

• The object of knowledge is constituted by the women’s school ca-
reers. In order to examine these, conceptions focusing on schooling 
are required. These are connected to the symbolic interactionalistic 
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perspective and to the Code theory (Bernstein, 1975; 1986; 1993). 
Conceptions used are career, turning points, integration and inclu-
sion, motivation, framing, and visible and invisible pedagogy. 

The original data consists of thematically structured in-depth interviews 
with twelve women. The interviews were subsequently constructed as 
case-studies. Although the ambition has been to construct data from the 
interviewed women’s perspectives, it has really been constructed in an 
interaction of which the interview situation was a part, in addition to 
the contextual and constructed characteristics of language (Alvesson & 
Deetz, 2000). The women are thus not the sole creators of the data. As 
a researcher, I am a co-creator on the basis of my frames of reference, 
and in the interview context. Researchers never work with theory-
neutral facts (Blumer, 1969). A theoretical frame of reference is not 
only used as an instrument of analysis, but it also, in the early stage of 
the research process, more or less completely affects the choice of re-
search questions and data collection (Alvesson & Deetz, 2000). The 
data and results are more or less theory impregnated, depending on 
whether the researcher looks at it from the “outside” or from the “in-
side”. I have used abduction as a tool of analysis, rather than relying on 
an already established theoretical approach (Alvesson & Sköldberg, 
1994). As analysis of the data progressed, the frame of reference was 
successively completed. This in turn contributed to further understand-
ing of the women’s descriptions. 

Mobilising and limiting patterns and strategies 
There are three conceptions in the adjustment process which describe 
central conditions that contribute to the creation of the women’s suc-
cessful school careers, namely confirmation, modified adjustment and 
motivation. These three conceptions are supported by other research, 
and this study’s results may also be strengthened by those studies. 

The women’s descriptions of their way through school, from the 
school in their native country, via migration, into and through Swedish 
upper school, showed a number of common mobilising as well as limit-
ing patterns on the individual, institutional and structural levels that 
affected their school careers. Although the women’s school careers 
have been successful, their way through the school system has, for most 
of them, been problematic, in spite of their backgrounds as well per-
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forming pupils. For some of them it could have meant an end to their 
school career.  
 

 
Fig.11.1. Interactive patterns on different levels. 
 
Change and development of the school career is not only dependent on 
the interaction of the different contributory factors. Complexities are 
also found within individual conditions, where they may have had both 
a mobilising as well as a rejecting function. 

There is a clear pattern that the school career was not resumed at 
the same stage as it was interrupted, and that it was resumed in other 
pedagogical and linguistic contexts. Migration meant that the continuity 
concerning stage, school year and age were interrupted. Two patterns 
were found where interactions between age and school background and 
the institution school’s actions were expressed differently.  

One of the two patterns constitutes the women who started upper 
school education in their native countries. In the same way that parents’ 
educations and professional skills did not count on the Swedish labour 
market, the women’s upper school education did not count in the Swed-
ish upper school. The women’s upper school knowledge did not count 
in any subject at all. They had to start over from year one in Sweden, 
and were thus not placed on the basis of age and school background. 
Since they had to start all over they were older than their classmates. A 
mobilising factor has been that the women had a developed native lan-
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guage, which is an important precedent condition for learning new lan-
guages (Thomas & Collier, 1997; Hyltenstam & Toumela, 1996). They 
also had subject knowledge and subject conceptions in their native lan-
guage from earlier studies that they could utilise. In this way school 
background, and thereby indirectly age, formed a mobilising power 
which affected reading comprehension in the second language, which 
has also been demonstrated by Liberg (2001). Placing, however, threat-
ened the women’s self images when their knowledge was not an issue. 
They were older because their schooling had been interrupted and they 
had to start all over again. It was difficult for them to form relationships 
with their classmates since they thought them too young. Age thus con-
stituted one aspect of mobilisation and one of rejection in the forming 
of the school career. Age was further complicated by gender and eth-
nicity-related expectations that a young woman was expected not to 
attend school but to get married. This was described by women from 
Lebanon, Palestine and Somalia.  

Another compound picture of age and schooling, which is also 
both mobilising and limiting, emerged for five of the women. They 
were younger when they arrived in Sweden and had to skip one or two 
years of compulsory school. Their placing was not conducted on the 
basis of their knowledge, but of their age. They had been the same age 
as their classmates and had formed relationships with their Swedish 
classmates. Four of these, however, had no complete compulsory 
school education. 

An important result is that teachers’ acknowledgement and con-
firmation has contributed to the forming of the women’s successful 
school careers. Cummins (1996) discusses teachers’ options concerning 
attitudes towards minority pupils, their languages and cultures.   

In the present study, women’s descriptions of their experiences of 
confirmation from their teachers emerged. These confirmations have 
been very important in developing their school careers. The data also 
shows patterns of contrasting experiences, where teachers have dis-
played negative attitudes towards pupils with a minority background. 
These two totally opposing experiences of teachers’ attitudes towards 
minority pupils have had a mobilising as well as limiting impact on the 
women’s school careers.  

When teachers don’t see pupils as individuals or persons but as 
part of a category, it affects the minority pupils’ chances of implement-
ing their resources, according to Cummins. The women’s positive self 
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images were negatively confronted in the Swedish school situation 
when the women no longer felt they were regarded as clever pupils. 
They were used to teachers and other significant persons seeing them as 
clever pupils and probably also as individuals. Education, at least at the 
upper secondary level, was a part of the interviewed women’s life pro-
ject. Their motivation to study and their positive self-image grounded 
in earlier school experiences have been mobilising, and the women 
have been motivated to resume and complete their studies in Sweden.  

In Sweden, however, this positive self-image has paradoxically, 
for most of the women, led to the development of risky strategies when 
they were no longer “best in the class” and when they did not feel ac-
knowledged by their teachers. In Sweden, the women, at least at the 
beginning, were not among the brightest pupils, partly because they had 
to learn and use a new language, and partly because they had to inter-
pret a different framing in school. In this sense they became beginners. 
Some of them met teachers who only focused on their short period in 
Sweden; they did not see them as individuals, nor did they acknowl-
edge their achievements. Some women said that they felt they were 
regarded as immigrants with short residence in Sweden. 

Incongruous treatment from teachers, and by receiving lower 
grades than they had been used to, created the need for developing 
strategies to save the image of themselves as clever pupils. The fact that 
they had insufficient knowledge of the Swedish language has also had 
an impact. A lesser vocabulary and speaking with a foreign accent may 
have meant that the women felt they were regarded as being less capa-
ble than others. Teachers may have found it difficult to separate the 
women’s ways of expressing themselves in Swedish, from their knowl-
edge of different subjects. This is a situation that Bredänge’s (2001) 
study found applied to school principals and their evaluation of foreign 
teachers’ qualifications.  

Another conception is modified adjustment, and one of the results 
in the investigation shows that it is not only the Swedish language but 
also the pedagogy that made it harder for the women to successfully 
carry out their school careers. Analysis points towards the fact that the 
school as an institution, with its unvisible pedagogy of classroom work 
with different working methods and relationships than the women have 
been used to, obstructed the women’s school careers.  
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In a weak framing pupil activity is central. The Swedish school 
seems to have taken for granted the fact that expectation of activity and 
how this work is to be conducted, constitutes a norm that does not need 
to be clarified or explained. This, I believe, may be described as a 
Swedish ethno-centric “taken-for-granted” attitude that the women 
have had to adjust to. In order to manage, the women developed modi-
fied adjustments to help them interpret everyday life in Swedish 
schools. They had not adjusted their behaviour to conditions that they 
could not integrate with their earlier ideas of teacher-pupil relation-
ships, hence the term modified.  

One strategy that the women developed in the beginning was to 
keep silent and not to speak Swedish, as they were ashamed to speak 
with an accent. This was a risky strategy because these women were 
then given lower grades than those they achieved in the written tests. 
This created some problems for them in a verbal classroom culture like 
the Swedish one, where pupils are expected to act by expressing them-
selves orally. Sitting in silence is not rewarded if the pupil is regarded 
as being inactive. Although the women had been silent they eventually 
understood that they needed to use Swedish orally in order to achieve 
higher grades, and this then became an impelling force strong enough 
for them to overcome their shyness and begin to speak. 

Apart from Lada and Zelma (and in the beginning Ana and 
Isabelle), the women have lived and socialised in non-Swedish areas. 
During their years in upper school they used Swedish only in class-
room, which made it harder for them to learn Swedish as a second lan-
guage. Thus the women eventually forced themselves to adjust to the 
verbal classroom culture and spoke, although it made them feel 
ashamed, as their language was not well developed enough to be used 
spontaneously in a communicative way.    

The women’s earlier school experiences are rooted in a visible 
pedagogy with a strong classification and framing. 

In short, the principle of the classification regulates what discourse is 
to be transmitted och its relation to other discourses in a given set 
(e.g. a curriculum). The principle of the framing regulates how the 
discourse is to be transmitted and acquired in the pedagogic context 
(Bernstein, 1996 p. 102). 

Classification always carry power relations but according to the degree 
of insulation between categories the classification is strong or weak. 
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Framing regulates relations who controls what within a context. Fram-
ing is strong when the transmitter has 

 …explicit control over selection, sequence, pacing, criteria and the 
social base. (Bernstein, 1996 p. 27). 

In a visible pedagogy all activity begins with the teacher and the rela-
tionship between a teacher and a pupil is a formal one. The core in a 
weak framing is a more or less hidden demand for pupil activity. This 
was in conflict with the women’s earlier experiences, where their own 
initiatives were not rewarded. On the contrary, all activity in the class-
room started with the teacher. The pupils themselves were not expected 
to be active. When they met a weak classification and weak framing 
which they were forced to interpret, they eventually understood that 
they were expected to be active. They had to express their opinions in 
discussions during the lessons as well as actively seek knowledge.  

One strategy that the women have used is to observe other pupils 
behaviour in the classroom and try to adjust accordingly. Their earlier 
experiences of classroom work, demands and expectations were not 
discussed in school and they were not helped to decode the invisible 
pedagogy they were confronted with in Sweden. In Bernstein’s (1975; 
1983; 1996) studies, social class had an impact on how framing was 
experienced and how it could be decoded. The present study shows that 
even ethnic background, connected to experiences and expectations of 
the classroom framing ìs significant. The women eventually adjusted 
their behaviour to their experiences of demands for activity and to the 
different relations between teacher and pupil. The meaning of demand 
for activity had not always been understood. 

The women did not, however, adjust to all the differences they 
came across, but they made what I call a modified adjustment. They 
had not changed their opinions on how to treat their teachers with re-
spect and how to pay attention. This background made it easier for 
them. In my opinion, this form of modified adjustment which emerged 
in the interviews corresponds to an attitude that is traditionally suitable 
for girls in school, regardless of ethnic background. It does not chal-
lenge the hierarchic differences that exist between schoolboys and 
schoolgirls and their different relationships with teachers, as classroom 
research has shown (Berge, 1997; Öhrn, 2002). Hence, the women have 
not been outgoing, but neither have they disappeared into invisibility 
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and silence even though some of them were quiet at the beginning and 
others played truant during certain periods.  

Modified adjustment has been a mobilising force leading to posi-
tive interactions between the women and some of the teachers in which 
they, at least by those teachers, were confirmed as clever students. The 
women’s adjustment to the verbal classroom culture and to pupil activ-
ity has taken place successively, but has been a precedent condition for 
them to achieve high grades.  

Most of the women, however, felt very awkward and experienced 
the situation as very problematic, when they had to speak aloud in 
Swedish, i.e. when forced to use Swedish as a communication language 
in the classroom. In addition, many of the women had problems in es-
tablishing relationships with their classmates; this was pertinent in the 
descriptions of the older women. In the study, various strategies that the 
women used emerged and instantaneously drove their adjustment proc-
esses in different directions. This, however, soon led to modified ad-
justment processes.  

The strategies used were calling for assistance, remaining silent or 
speaking, playing truant but attending tests, observing and studying a 
lot. These may be understood as individual strategies, created from the 
individual woman’s life history, but the strategies have been affected 
by and grounded in the interaction between institutional school peda-
gogy and linguistic everyday life and the pupils’ structural everyday 
life conditions outside school.  

In different ways, the women have tried to adjust their behaviour 
in order to preserve their positive self images, and at the same time 
their motivations have been to complete their education. This has 
caused the women to develop different strategies, e.g. playing truant, 
which has sometimes had a negative impact on the development of the 
school career. 

School careers can be facilitated through dialogue 
One way to interpret the result of this study within the tradition of sym-
bolic interactionism is that school careers can be supported through the 
use of dialogue. The results demonstrate that the women’s successful 
school careers were mobilised or limited on different levels, and that 
the critical circumstances and strategies that emerged can serve as a 
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foundation for dialogues. The development of school careers are af-
fected on different levels; individual-, institutional- and structural level, 
where dialogue also needs to be conducted.  

The results point to the necessity of working with diversity. In or-
der to facilitate this, there needs to be a dialogue in school between 
teachers and pupils and also with the pupils’ parents, about expecta-
tions on school work and on each other. The results point to the need 
for conducting dialogues about what, regarding different school experi-
ences, may be regarded as normalities in the classroom. This may be 
one possible way of developing an attitude among pupils, teachers and 
parents which facilitates, and does not obstruct, school careers.   

Focussing on the knowledge of language alone does not contrib-
ute to an increased understanding of how school careers may be sup-
ported. To pupils and parents with experiences and expectations of a 
school with strong framing and classification, a school with an invisible 
pedagogy, with its hidden powers and different controls of classroom 
work, becomes difficult or even impossible to understand. Researchers 
like Sjögren (2001) and Leon (2001) have pointed out that one-sided 
demands are made on pupils in which they are expected to adjust to 
Swedish school norms. This, I understand, is above all an expectation 
that the pupils themselves should be able to decode in an invisible 
pedagogy. This is also one of the results in this study. Facilitating suc-
cessful school careers can also mean that teachers develop knowledge 
of their own normalities and taking-for-granted-ness.  

The interviewed women’s cultural expectations on classroom 
work and on what characterizes a clever pupil have been shaped in a 
different context from the Swedish one. If pupils have different experi-
ences in earlier studies in a different language, their school problems in 
a new context are naturally connected to the experiences and expecta-
tions founded in the old context. In that respect, insufficiencies and 
difficulties can be looked for in the pupil’s individual cultural back-
grounds. But since school difficulties arise in a new school context, the 
question is raised about why the school does not clarify meanings of 
expectations and demands in a distinctive way. 

Focus on how school careers may be facilitated is thus moved 
from the individual to an institutional and societal level. The perspec-
tive of ethnicity has, above all, been noted in research on native lan-
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guages and second language education. Not only the Swedish language, 
but also an invisible pedagogy need to be focussed and discussed. 
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Bilaga1 Intervjuguide   

Kvinnans erfarenheter av migration 
Kvinnans erfarenheter av skolgång 
Kvinnans upplevelser av viktiga relationer 
Kvinnans erfarenheter av normer och språk 
 
Checklista på beskrivningar jag vill att kvinnan skall tala om förutom 
det hon väljer själv: 
Föräldrars yrke o utbildning i hemlandet och skolgång. 
Kvinnans egen skolgång: omfattning, trivsel och prestationer före mi-
grationen 
Den första tiden i Sverige 
Boende, Försörjning, Relationer i Sverige 
Relationer till lärare 
Relationer till klasskamrater 
Relationer utanför skoltiden  
Att lära sig svenska 
Den första tiden i svensk skola 
Skillnader mellan svensk skola och de tidigare 
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Bilaga2 Enkät om skolgång före 
högskolestudier.   

Ringa in ditt svarsalternativ i frågorna nedan. 
 
1. Har du gått hela din skoltid i svensk skola (d.v.s. grundskola och 
gymnasium)? Ja  Nej 
 
Om du svarat nej: 
Har du gått något år i svensk grundskola? Ja Nej 
Har du gått något år på svenskt gymnasium? Ja Nej 
Har du gått på KomVux?   Ja Nej 
 
Är någon av dina föräldrar födda utomlands? 
Ja Nej 
 
Pratade ni i familjen med varandra på ett annat språk än svenska när du 
gick i skolan? 
Ja Nej 
 
4. Är du  Kvinna Man 
 
5.  Hur gammal är du?……….år 
 
Får jag intervjua dig om dina erfarenheter och uppfattningar om din 
skolgång?  Ja  Nej 
 
Om du vill medverka i en intervju, var vänlig skriv ditt namn, adress 
och telefonnumer så kontaktar jag dig. Tack på förhand! 
 
 
………………………………………………………………………… 
Namn  Adress   Tel  
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