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Sammanfattning 

Denna studie belyser manliga lärarstudenters erfarenheter och uppfattningar om vad som 

är viktigt i mötet med svenska skolan och samhället, samt hur man uppfattar sig själv i 

dessa möten. Studien genomfördes utifrån ett interkulturellt perspektiv genom muntliga 

och skriftliga livsberättelser av tre lärarstudenter med annan etnicitet än svensk. Skolans 

betydelse i mötet uppfattades av lärarstudenterna som vägen in i en gemenskap och 

beskrivs som en trygg plats som öppnar dörrar in till det svenska samhället. Lärare som 

visade engagemang och förståelse påverkade den fortsatta skolgången på ett positivt sätt. 

Men det framkommer även särskiljande behandlingar, både i skolan och i samhället. Att 

inte bli sedd och accepterad som den man uppfattar sig vara, och att man anpassar sig för 

att undvika utanförskap, utgör exempel på detta. Att öka kunskapen om ett interkulturellt 

syn- och förhållningssätt bör därför vara ett viktigt inslag i lärarutbildningen och i 

kompetensutvecklingen av lärare. Förhoppningsvis kommer denna studie att bidra till 

vidare diskussioner om det mångkulturella samhällets möjligheter i ett samhälle där allas 

lika värde uppskattas. 

 

Abstract 

This study deals with experiences and understandings of male teacher students of what is 

important in the encounter with the Swedish school and society, and in what way they 

understand themselves under those circumstances. The study was performed from an 

intercultural perspective through oral and written life histories by three teacher students 

with other ethnicity than Swedish. The school was understood as an important way to 

gain access into the community, and was thought of as a secure place opening doors 

towards the Swedish society. Teachers who showed engagement and comprehension 

affected the school situation in a positive way. However, also situations where the 

teacher students were treated in a separate way occurred. Examples of this includes not 

to be seen as the one you wish to, and to adjust your behaviour to avoid separate 

treatment. To enhance the intercultural approach knowledge on this topic should be an 

important issue in teacher education and in further education of teachers. Hopefully this 

study will contribute to further discussions and development of a multicultural society 

built on equal rights of all citizens. 
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Människors möte 
  
”Byta ett ord eller två  

 gjorde det lätt att gå. Alla 
 människors möte borde vara så”. 

          

       (Hjalmar Gullberg) 

 

 

INLEDNING 

Tänk dig följande situation som utspelar sig en helt vanlig dag på en helt vanlig 

lärarutbildning på en Högskola i Sverige. Lärarstudenterna samlas på morgonen för att 

delta i introduktionen av en ny kurs, Multikulturella samhället. På väg till introduktionen 

hör en av studenterna som har en annan etnisk bakgrund än svensk en studentkompis 

yttra följande: ”hur kan man lägga hela 5 poäng på denna kurs som bara ska handla om 

dom!” Yttrandet kan tolkas på olika sätt, det skulle kunna stå för etnocentrism och 

monokulturella föreställningar eller också är det en signal om främlingsfientlighet. 

Citatet är delvis upprinnelsen till denna studie. Det väckte förundran men också en 

nyfikenhet på vad detta uttalande står för. Från min horisont som lärare i 

lärarutbildningen är det självklart att kursen ´Multikulturella samhället´ ingår i 

utbildningen, men det behöver uppenbarligen inte betyda att studenterna ser det på 

samma sätt.  

Min förförståelse inom området grundar sig på mångårig erfarenhet inom 

verksamheterna förskola och skola. Jag har erfarenhet av arbete som familjepedagog i 

Södertälje i samband med att assyrier/syrianerna kom till Sverige i början av 1980-talet. 

Därefter var jag verksam som barnomsorgskonsulent i Katrineholm med ansvar för 

kompetensutveckling inom flyktingfrågor (i samband med att kommunen tog emot 

flyktingar från Kurdistan). Dessutom har jag varit verksam i ett internationellt projekt 

med Barnkonventionen och Agenda 21 i Kalmar, inom vilka bl.a. erfarenhetsutbyten 

med lärare och ungdomar i Kenya/Uganda och Sverige etablerades. Möten med 

människor från andra länder har för mig bidragit till berikande insikter om andra kulturer 

men främst kunskaper om mig själv och min egen kultur. Förhoppningsvis kommer 
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denna studie att bidra till vidare diskussioner om det mångkulturella samhällets 

möjligheter i ett samhälle där allas lika värde uppskattas.  

   

Min ansats i denna studie utgår från ett förhållningssätt som grundar sig på nyfikenhet 

och respekt för den andres tankesätt i relation till olika kulturella kontexter. Fokus ligger 

på uppfattningen av mötet, och dess eventuella konsekvenser, med den svenska skolan 

och samhället. I studien används livsberättelser, av lärarstudenter med annan etnicitet än 

svensk, som metod för att belysa synsätt, förhållningssätt och föreställningar om den 

kultur som avspeglas i mötet med skola och samhälle. Dessutom behandlas om och hur  

sociokulturella villkor, identitet och etnicitet, påverkar individerna som befinner sig på 

den mångkulturella arenan.  

 

TACK 

 

Ett stort tack till informanterna Nagoshagi, Liam och Edo för era berättelser utan vilka studien 

inte hade varit möjlig att genomföra. Att få ta del av andra människors berättelser är en ynnest 

och bör förvaltas därefter. Ett tack också till Ann-Christin Torpsten, Högskolan i Kalmar, för ett 

gott och inspirerande samarbete kring datainsamling och intressanta diskussioner under 

skrivandets gång. Sist men inte minst tack till Maria Borgström, Södertörns Högskola, för 

värdefullt stöd under arbetets gång och för inspirerande diskussioner kring området Interkulturell 

pedagogik. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att ur ett interkulturellt perspektiv spegla 

skriftliga och muntliga livsberättelser av manliga lärarstudenter med annan etnicitet än 

svensk i mötet med den svenska skolan och samhället. Ett interkulturellt perspektiv 

utgör ett syn- och förhållningssätt med en ömsesidig förståelse av det egna och andras 

tankesätt och som verkar utifrån de demokratiska värdena d.v.s. jämlikhet och respekt 

för människors möjligheter till delaktighet i samhällslivet oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund. Det interkulturella förhållningssättet utgår från att skapa förutsättningar för 

förståelse för den kontext som individerna befinner sig i. De förutsättningar denna studie 

fokuserar på utgår från samhällets visioner om integrationspolitik och 

utbildningsintentioner.  

 

I denna studie belyses därför lärarstudenters erfarenheter och uppfattningar om vad som 

uppfattas som viktigt i mötet med svenska skolan och samhället och dessutom hur man 

uppfattar sig själv i dessa möten.  

Följande specifika frågeställningar behandlas:      

Är mötena jämlika med utgångspunkt från hur man uppfattar sig själv i mötena med 

skola och samhälle? Vilka konsekvenser har dessa möten medfört ur detta perspektiv? 

Finns det gemensamma uppfattningar kring mötena? Hur uppfattas villkoren för 

integration/inkludering i skolan och i samhället?  
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3 TEORETISK BAKGRUND 

 

Kapitlet inleds med en översikt av det interkulturella forskningsfältet. Efter det beskrivs 

de olika delarna som bildar den teoretiska inramningen med utgångspunkt från 

interkulturella perspektiv och identitetens betydelse i mötet med det svenska samhället 

och skolan.  

3.1 Interkulturell forskning och pedagogik  

 

Interkulturell forskning är ett område under framväxt vilket utgår från interkulturellt 

lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning och mångkulturell 

skolutvecklig. Området är tvärvetenskapligt och flera discipliner samverkar såsom 

pedagogik, sociologi och etnologi.  

 
Forskningen som pågår inom det interkulturella området har olika perspektiv etnicitet, 

identitet och maktaspekter, dessutom ingår kön och klass vilket inte har fokuserats i 

denna studie. Pirjo Lahdenperä, Mångkulturellt centrum i Fittja, inriktar sig på 

interkulturell forskning med fokus på ledarskapets betydelse i mångkulturella miljöer. 

Maria Borgström och Katrin Goldstein – Kyaga, Stockholms universitet, forskar kring 

gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid med fokus på ungdomar som 

befinner sig i mångkulturella miljöer. Bosse Bergstedt och Hans Lorentz, Lunds 

universitet, inriktningar sig på pedagogiska utmaningar i folkbildningen. Elisabeth 

Elmeroth, Högskolan i Kalmar, forskar kring etnisk maktordning i skola och samhälle. 

 

Interkulturell pedagogik belyser lärande och kunskapsutveckling på ett sätt som 

inbegriper ett behov av att på ett nytt sätt förhålla sig till varandra, d.v.s. svenskar och 

människor med annan etnicitet än svensk. Detta inbegriper utveckling av ett 

förhållningssätt och ett synsätt med ömsesidig nyfikenhet, samt en ökad förståelse av 

den egna och andras tankesätt. Interkulturell som begrepp har betydelsen av att inter står 

för växelverkan eller mellanmänsklig interaktion, medan begreppet kultur har betydelsen 

av ett meningssystem vilket ger ordning och inriktning i människans liv (Lahdenperä 
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2004). Synsättet bildar själva kärnan till att förstå begreppet interkulturell och hur olika 

faktorer påverkar förutsättningar för ömsesidig respekt och förståelse. 

 

Hedin & Lahdenperä (2003) framhåller ett förhållningssätt att “förståelse för och 

inlevelse i andras kulturella behov kommer inte generellt och automatiskt”. För att förstå 

något måste det finnas plats för att utrycka och artikulera olika kulturella behov. Det 

krävs också en medveten distans, en insikt om att vår kultur är godtycklig och obegriplig 

för oss själva och andra i vissa avseenden. Om man har en förmåga att ta ett steg tillbaka 

och se sin egen kultur ´utifrån´, då kan man upprätta en ny relation till den. Man kan 

”förstå och uppskatta den men utan att försvara den som överlägsen andra - mer än 

möjligen för dem som redan omfattar den”. Borgström (2004) har en liknande 

uppfattning. Hon pekar på att förhållningssättet ska förstås utifrån ett interkulturellt 

synsätt vilket inbegriper egna livsideal och värderingsmönster som betraktas och 

kontrasteras mot andras synsätt. I interkulturella möten och kontakter ges förutsättningar 

för att förstå den andres kultur och att därigenom öka sin egen kulturmedvetenhet och 

kompetens. 

Interkulturell pedagogiInterkulturell pedg 

Definition och utveckling av begreppet interkulturell pedagogik lanserades först i 

betänkandet Olika ursprung - gemenskap i Sverige (SOU 1983:57). Genom 1985 års 

riksdagsbeslut fastslogs att undervisningen i samtliga skolformer ska präglas av ett 

interkulturellt synsätt. Riksdagsbeslutet anger vidare att ett interkulturellt synsätt inte är 

ett ämne utan ett förhållningssätt som skapar förutsättningar för ömsesidig respekt och 

förståelse i utbildningen och samhället.  

 

Termen interkulturell pedagogik utgör enligt Lahdenperä (2004) ett övergripande 

begrepp som innefattar lärande, kommunikation, undervisning, mångkulturell 

skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning. Termen kommer från engelskans 

“intercultural education” och anses enligt Lahdenperä vara en process, ett 

gränsöverskridande, en interaktion och en ömsesidighet som sätter kvalitativa och 

värdemässiga aspekter på kulturmöten. I interkulturell pedagogik studeras socialisation, 
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lärande och undervisning i ett mångkulturellt, multietniskt, globalt och interkulturellt 

sammanhang. Bl.a. kan detta ske genom att kompetens byggs upp hos lärare och 

studenter i syfte att förstå kulturella faktorers inverkan på utveckling och lärande. 

Forskningen bygger på lärprocesser som utgår från en eller fler av följande kriterier; 

undervisning i form av mångvetenskapliga utbildningar och kurser, fältkontakter 

(samarbete med “praktiker” som lever och arbetar i det mångkulturella samhället) samt 

internationellt samarbete.  

 

Lahdenperä (1997) presenterade i sin avhandling två olika systemteoretiska perspektiv 

för studier av skolans lärandemiljö. Perspektivet meningssystem studerar den kultur som 

avspeglar organisationers/skolors inre liv, t.ex. frågor om värderingar och beteenden 

som finns och hur dessa förändras och utvecklas. Perspektivet miljö studerar 

omgivningsfaktorer och samspelet mellan dessa i syfte att förklara hur problem 

uppkommer och hur de kan hanteras. Lahdenperä (2004) vidareutvecklar senare 

meningssystemet med utgångspunkt från s.k. ”osynliga” kulturer i form av medvetna 

och omedvetna föreställningar, synsätt, förhållningssätt, värderingar och idéer etc.  

Lahdenperä framhåller att det interkulturella i detta sammanhang utgörs såväl av ett 

arbetssätt såväl som ett förhållningssätt i syfte att utveckla utbildning och verksamhet 

utifrån mångfalden. Lahdenperä har utgått från att invandrare och minoriteter utgör 

objekt för skilda typer av kartläggningar och undersökningar och dessutom av att 

referenspunkten till slutsatser utgår från det monokulturella synsätt där “svenskheten” 

utgör norm, idealtillstånd och mål för insatserna. Den interkulturella pedagogiska 

forskningen strävar mot att tydliggöra etnocentriska och monokulturella föreställningar 

och värderingar i utbildning och skola. Olika företeelser får mening i interaktion mellan 

människor och kan studeras genom de processer och strukturer som finns i interaktionen 

och utifrån att förskjuta tonvikten vid analysen från beteendesystem till meningssystem. 

Meningssystemet studerar den kultur som avspeglar sig i organisationers/skolors inre liv, 

t.ex. ifråga om värderingar som finns och hur dessa förändras och utvecklas. 

Tillvägagångssättet kan synliggöra bärande inslag som skapar meningssystem som 

bidrar till kvalitativa och värdemässiga aspekter på möten, d.v.s. interkulturell 

kompetens erhålles. 
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3.2 Etnicitetsperspektiv 

 

En av de texter som haft en stor betydelse för forskning om etnicitet är sociologen 

Barths (1969) introduktion till antologin Etnics Groups and Boundaries. I texten 

ifrågasätts de tidigare utgångspunkterna om etniska grupper som kulturella grupper och i 

den forskning som följde kritiserade man den allmänt förhärskande synen på etnicitet, 

som ett övergångsstadium mellan invandring och assimilering. Barth (1969) pekar på det 

egentligen ganska självklara faktum att de flesta folk och etniska grupper har förändrat 

sin kultur under sin historia. Etnicitet började därmed ses som en social och politisk 

process, en princip för social organisation baserad på gemensamt ursprung snarare än 

statisk bakgrundsfaktor. Barth fokuserar på identitet, organisation och gränserna mellan 

etniska grupper snarare än kultur och menar att kulturen är ett resultat av organisationen 

och inte tvärtom.  

 

Etnicitet skapas enligt Ålund (1997) aktivt genom en process där delarna konstruktion, 

dekonstruktion och rekonstruktion ingår. Processens början utgår från ett uppbrott med 

(invanda) sammanhang, t.ex. en flykt, då ´hemma´ blir ett minne som (förbinder) det 

gamla mot en ny tillvaro, d.v.s. en konstruktion har skapats. Dekonstruktionen innebär 

att det etniska minnet relaterar från invand tradition till rådande livsvillkoren. Livsvanor 

och relationer som varit kända ifrågasätts och en omtolkning sker. Den avslutande delen, 

rekonstruktionen, innefattar försoning med den nya situationen. Det etniska minnets 

föreställningar om traditioner och olika kulturella perspektiv omdefinieras. Ålund menar 

att det är ett radikalt brott mellan ´tradition´ och ´självet´ och det är där de etniska 

berättelserna tar sin form. Ålund beskriver även det etniska minnet som att 

meningsfullhet skapas och en ny ordning återskapas via berättandet ”medan de berättar 

bearbetar de”, m.a.o. bedrivs identitetsarbetet parallellt med det självbiografiska 

konstruktionsarbetet. Etniska berättelser är viktiga moment i förståelsen av identitetens 

uppkomst och karaktär och utgör därmed en grund för förståelse av de moderna 

identitetsformeringarna. 
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3.3  Identitetsperspektiv 

 

Begreppet identitet har en komplex innebörd. Identitet handlar om att vara en och 

samma samtidigt som det även leder till att skilja sig från andra människor (Lange och 

Westin 1981). Borgströms (1998) avhandling belyser de sociokulturella villkoren för 

identitetsutveckling och ingången är det dialektiska förhållandet mellan ”jag” och ”den 

andre”. Detta innefattar hur andra ser på mig och jag på den andre och hur det påverkar 

min och andras uppfattningar om oss själva. Borgström och Goldstein-Kyaga (2006) 

diskuterar begreppet identitet utifrån att ställa frågan om det är en självvald identitet 

eller en utifrån definierad identitet, d.v.s. en tillskriven etikett.       

 

Lahdenperä (1995) belyser identitetens betydelse i mötet mellan individer och grupper. 

Möten mellan majoritets- och minoritetsmedlemmar är oftast ojämlika. Orsaken anses 

vara skillnader i betydelse mellan olika delar av identiteten, t.ex. position i samhället, 

kön, självkänsla, sociala relationer och etnicitet. Att invandrare tillskrivs en identitet 

som tillhörande en annan grupp innebär att etnicitetsutrymmet dominerar det ojämlika 

mötet. Kulturens roll i identitetsbyggandet beskrivs av Sjögren (2003) i termer av 

kulturella faktorers roll för identitetsbyggandet, t.ex. kollektiva och individuella faktorer, 

strukturer och inre egenskaper. Människans syn på sig själv i relation till den omgivande 

världen utgör kärnan i identitetsskapandet. Dessutom pågår identitetsbyggande enligt 

personliga livsbetingelser, den egna livshistorien, men också utifrån de samhällsvillkor 

som råder vid den tid och plats där personen lever. ”Kulturella referenser utgör därmed 

en kategori faktorer bland flera andra”. Ålund (1997) problematiserar kontinuitet och 

förändring genom och bortom det etniska minnet och anser att det framträder ett 

gemensamt mönster som utgör en strävan för unga människor att identifiera sig med sitt 

ursprung, d.v.s. ett identitetsarbete som verkar genom att det hämtas åter, prövas och 

relateras till ett liv här och nu. 

 

 

 

 



 11 

3.4 Maktojämlikhet  

 

Ett interkulturellt förhållningssätt kräver medvetenhet om maktojämlikhet (Elmeroth 

2008). Ojämlikheter finns inbyggda i strukturer såväl på samhällsnivå som på det 

individuella planet. Den feministiska rättviseteoretikern Young (2000) beskriver 

förtryckets fem ansikten utgående från kulturell dominans, marginalisering, våld, 

exploatering och maktlöshet. Kulturell dominans innebär för den grupp man studerar att 

den osynliggörs samtidigt som den framställs i stereotypa bilder och skiljs ut som 

annorlunda, Den Andre. Ofta beskrivs denna kategori i former av brist och defekter. 

Kulturell dominans gestaltar sig genom att vara definierade av andra människor. Detta 

”äter” sig in i de andras medvetande utifrån att de måste bemöta och besvara frågor ifrån 

de som bär på stereotypa föreställningar.  

 

Elmeroth (2008) betonar att möten mellan individer alltid sker i ett s.k. maktlandskap, 

där individerna kategoriseras och ges olika positioner med olika grad av makt över andra 

människor. Kategoriseringen följer en maktordning. För kategorin ras/etnicitet är 

normen en vit, heterosexuell man tillhörande medelklassen. Makt och social kontroll 

över någon medför att någon grupp blir definierad till underordning och begränsning 

samtidigt som en annan grupp får en överordnad position, dvs. maktojämlikhet uppstår. 

Elmeroth (2008) beskriver olika kategorier som är kopplade till maktojämlikhet. 

Etnicitet är förknippat med socialisation, kultur och ursprung och konstrueras i ett 

sammanhang d.v.s. i kontexten där individen befinner sig. Gruppers egenskaper och 

tillhörighet utgår från gränssättningar och det är genom skillnader som gränsen blir 

tydlig. Kategoriseringen sker genom att vi konstruerar bilden ”av de andra” i relation till 

oss själva d.v.s. vi skapar oss själva som en kontrast ”till dom andra”. Ett exempel på 

detta är vardagsrasism, vilken kännetecknas av att den uppträder dagligen, i olika 

situationer och utan varning. Vardagsrasismen är en del av s.k. mikrohändelser i 

vardagslivet, den är ofta svår att sätta fingret på. Vardagsrasismen visar sig i ett 

samhälles kultur, normer och värderingar eftersom den sker genom maktens strukturer 

(Essed 2004). I grunden handlar vardagsrasism om samma faktorer som inneslutning – 

uteslutning, d.v.s. ´Vi och Dom´ (Mathiasson 2004).  
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3.5 Integrationspolitik 

 

Integrationspolitiken omfattar frågor om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla oavsett etnisk eller religiös bakgrund, invandrares etablering i det svenska 

samhället samt åtgärder mot etnisk och religiös diskriminering, främlingsfientlighet och 

rasism. Integrationspolitiken ska riva hinder och öppna möjligheter för alla. Den ska 

frigöra människors inneboende kraft och bryta det utanförskap som fått fotfäste i 

Sverige.  

 
De övergripande målen för integrationspolitiken är: 

* Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

   * En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund. 

* En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser  

som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund 

ska vara delaktiga i och medansvariga för. 
        (Regeringskansliet 2008) 

          

  

Med integrationspolitik menas de åtgärder som samhället vidtar för att skapa invandrares 

möjlighet till introduktion och integrering i samhället (Lundh, 2005). Innebörden av 

integrationen skiljer sig åt, den är och kan utgöra integration i kulturellt och språkligt 

avseende eller knyts till arbetsmarknaden och inkomster. I den nuvarande 

integrationsmålsättningen betonas en anpassning på lika villkor, m.a.o. en anpassning till 

kulturell mångfald från majoritetsbefolkningens sida och en anpassning till svenska 

förhållanden från minoriteternas sida. Pluralism och kulturell mångfald ses som 

berikande för samhället. Den tilltagande globaliseringen under de senaste årtionden visar 

att avstånden i världen krymper och att gränser håller på att suddas ut. Framtiden är 

migration och mångfald (Lundh 2005). Globaliseringen har medfört att världen numera 

är mångkulturell vilket även gäller den svenska skolan och samhället. Lorentz och 

Bergstedt (2006) menar att begreppet mångkulturell kan anges som ett tillstånd, en 

situation eller en position. Detta innebär att skola och lärarutbildning befolkas av 

elever/studenter som representerar olika kulturer, etniciteter och nationaliteter.  

    



 13 

3.6 Lärarutbildningens intentioner 

 

I regeringens proposition (1999/2000:135) om en förnyad lärarutbildning framhålls 

följande utgångspunkter för lärarutbildningen utifrån ett samhälle i omvandling:  

 
 ”Samhället blir allt mer mångkulturellt vilket leder till ökade krav på förståelse  och respekt för 

 olika kulturella identiteter… Att verka i ett samhälle som präglas av etnisk och kulturell 

 mångfald. Migration har medfört ökade krav på förståelse och respekt för olika kulturella 

 identiteter. Medvetenhet och delaktighet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 

 tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”. 

        (SOU 1999/2000: 135) 
   

Lärarutbildningen utgör en av de mest betydelsefulla arenor som skall förmedla värden, 

fostran och kunskap. Lärarutbildningen har en särställning till att kunna påverka dessa 

intentioner, och i propositionen skriver man vidare:  
 

”Detta ställer ökade krav på att lärarna dels utbildas för att kunna verka i en mångkulturell 

förskola, skola och vuxenutbildning, dels utvecklar förmågan att förbereda barn och ungdomar 

för ett liv i ett mångkulturellt samhälle”. 

 

I utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering belyser Sawyer och 

Kamali (SOU 2006:40) att regeringen har en uttalad ambition att uppnå ”… en lärarkår 

som så långt möjligt speglar befolkningens sammansättning…” Utredarna föreslår bl.a. 

att examensordningen för lärarutbildningen ska ställa krav på att lärare ska ha kunskap 

om maktojämlikhet och rasism. Utredarna rekommenderar inrättande av specifika kurser 

för området med anledning av att utvärderingar kring jämställhetsarbetet visat att 

området ”faller mellan stolarna”. Lahdenperä (2008) problematiserar samma typ av 

dilemma och menar att skolan skulle vinna på att ha lärare med invandrarbakgrund. 

Dessa lärare utgör en identifieringsmöjlighet för elever med annan etnicitet än svensk.   

  

Sawyer och Kamali samt Lahdenperä pekar på att integrationen och dess intentioner inte 

har fått den tänkta genomslagskraften inom lärarutbildningen, och forskarna anser att 
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området behandlas godtyckligt såtillvida att det ännu inte kommit till uttryck och fått 

genomslagskraft. 

 

3.7  Värdegrunden i läroplanerna för grundskola och gymnasieskola 

 

I grundskolans och gymnasieskolans uppdrag ingår att tolka och omsätta direktiven i 

respektive läroplan, Lpo-94 och Lpf-94 (Skolverket 2006) med utgångspunkt från 

värdegrunden, förståelse och medmänsklighet. I följande avsnitt behandlas de delar ur 

läroplanerna som är mest relevanta för innehållet i denna studie.  

 

Lärare har ett viktigt uppdrag att omsätta och förmedla värdegrunden, förståelse och 

medmänsklighet, d.v.s. värdena måste levandegöras och utvecklas inom respektive 

verksamhet. Läroplanstexterna använder verb av typen att förstå, att utveckla, att stärka 

osv. För att synliggöra det svåra med att tolka och omsätta hur värdegrund kan 

“praktiseras” krävs diskussioner och utmaningar med att tolka texterna. Texterna måste 

ges ett innehållsligt värde eftersom de anger en riktning mot ett önskvärt tillstånd. 

Områden som flerkulturell tillhörighet, internationaliserat samhälle, kulturell mångfald, 

gemensamt kulturarv, kulturell mötesplats och den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang bör omsättas till de förutsättningar som finns i skolan.  

 

Förståelse och medmänsklighet i läroplanerna 

Grundskolans och gymnasieskolans uppdrag enligt Lpo-94 och Lpf-94 beskrivs på 

följande sätt under rubriken förståelse och medmänsklighet: ”Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det 

svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenheten om den egna och delaktighet i 

det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 

tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för 

att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där”. Vidare framgår kring skolans 
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uppdrag att ”ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 

verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt 

förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det 

internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella 

mångfalden inom landet”.   

 

I gymnasieskolans uppdrag framhålls att ett internationellt perspektiv i undervisningen 

är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa 

internationell solidaritet och för att förberedas för ett samhälle med allt tätare kontakter 

över nations- och kulturgränser. Vidare framhålls att en trygg identitet och medvetenhet 

om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingsgrunder. Kunskaper om nationella minoriteters kultur, språk, religion och 

historia, liksom en god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska 

kulturarvet, är betydelsefulla. Gymnasieskolan ska aktivt och medvetet påverka och 

stimulera eleverna att omfattas av samhällets gemensamma värderingar och dessa ska 

komma till utryck i vardaglig handling. Gymnasieskolan ska sträva mot att varje elev 

respekterar andra människors egenvärde och integritet, inte accepterar att människor 

utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå människor. 

Dessutom betonas att varje elev förstår och respekterar andra folk och kulturer och kan 

leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla med 

deras bästa för ögonen.       

 

Ojämlikheter finns inbyggda i strukturer såväl på samhällsnivå som på det individuella planet och i relation mellan individer skapas och formas människors liv.  
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4   METOD 

 

I kapitlet beskriv studiens upplägg och genomförande. Kapitlet inleds med en översikt 

av metodologiska överväganden för valet av studiens ansats. Därefter presenteras val av 

metod, urval, datainsamling, analys och studiens tillförlitlighet. 

 

4.1 Deltagarorienterad ansats 

 

En deltagarorienterad ansats belyser vikten av att möta pedagogers behov av forskning 

som knyter till deras verklighet. Behovet är dessutom ömsesidigt, d.v.s. forskaren får 

med hjälp av metoden komma nära en pedagogisk praktik (Bengtsson 2005) och 

forskaren deltar mer aktivt i processen än vad som är brukligt (Holmer & Starrin, 1993). 

Tillsammans söker forskaren och praktikerna kunskap som kan utveckla området. En 

deltagarorienterad ansats ligger nära ett annat centralt begrepp – empowerment. 

Begreppet kan översättas med egenmakt och står i detta sammanhang för både en 

process och ett mål. Mattsson (2004) förflyttar fokus från aktion till deltagande vilket 

baseras på deltagarnas delaktighet och kontroll. Förutsättningen är även ett 

deltagarorienterat förhållningssätt hos forskaren. Mattsson påpekar att i första hand är 

det inte forskningstypen, inriktningen eller resultat som sätts i centrum utan att det är 

själva processen. Starrin (1997) beskriver empowerment som en tankemodell som 

innebär att forskning inom pedagogisk praktik inte får förtingliga eller ”det-förklara” 

varandra, utan måste betraktas som subjekt. Informanterna och deltagarna ställs inte 

utanför tolkningsarbetet och förblir inte ovetande om resultaten av undersökningen. 

Aktiviteter som syftar till empowerment kräver både kunskapsmässigt medvetande och 

känslomässig energi. Det är vidare ett uttryck för solidaritet som vilar på en gemensam 

ansvarighet. Vi är subjekt för varandras egna erfarenheter i en demokratisk dialog 

(Starrin 1997). Denna studie har en deltagarorienterad ansats och utgår från ett 

demokratiskt förhållningssätt där alla, undersökaren/forskaren och lärarstudenterna, 

involveras i processens olika delar. Lärarstudenternas livsberättelser utgör studiens 

subjekt. 
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4.2 Livsberättelsen som ansats 

 

Ett sätt att behandla enskilda människor eller gruppers erfarenheter och perspektiv är att 

använda sig av livsberättelse som forskningsansats. Ansatsen inkluderar begrepp som 

life story, case history och oral history (Bron-Wojciechowska 1992). Inom life story 

metoden samlas berättelser om olika människors liv. Case history metoden inriktas mot 

att samla dokument som kan beskriva olika människor. Oral history är en metod som 

används av historiker, när data samlas genom muntliga traditioner från helt vanliga 

människor. Det mest väsentliga är att forskaren närmar sig metoden genom att förstå 

helheten, inte att absolut förklara densamma. Vidare framhålls att människans 

livssituation inte är stabil utan förändrar sig över tiden beroende på olika situationer och 

händelser. Ansatsen med livsberättelser ger den enskilda forskaren stor frihet och 

fantasifullhet vad gäller val av undersökningsgrupp, metod och analysteknik (Bron-

Wojciechowska 1992). Detta innebär att varje studie som genomförs med hjälp av 

ansatsen är unik. Bron-Wojciechowska påpekar att livsberättelser ansatsen inte är enkel 

att använda. Svårigheter beskrivs med att den är tidsödande, att det kan vara svårt att 

finna intresserade personer och att ingen given struktur eller design finns samt att 

ändring av hypoteser kan ske under processens gång i syfte att belysa frågeställningen 

ännu mera grundligt.    

 

Livsberättelserna kan inte betraktas som fullständiga produkter eftersom de inte omfattar 

allt de enskilda berättarna kan berätta. De är inte avslutade och dessutom förändras de 

allteftersom de berättas (Dominicè 2000). Vidare anser Dominicé att berättelserna är 

påverkade av sammanhanget så till vida att kontexten avgör vad som väljs att berättas 

om, och att användandet av livsberättelser kan vara till hjälp för vuxna för att förstå vad 

de lärt sig genom sina erfarenheter.  

 
 ” By confronting and reflecting on the learning movements in their own lives,  they understand 

 the extent to which learning in many different situations is  an  active search for 

 meaning” (Dominicé, 2000, s 4). 
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Genom att berätta både muntligt och skriftligt kan förmågan tränas i att utrycka sig. 

Dominicé menar även att en utforskande pedagogisk process tillsammans med vuxna 

utmanar till en kritisk reflektionsprocess, vilket enligt Härnsten (2005) leder till att 

handling och kunskapsutveckling går hand i hand. Begreppet inlärning ses i detta 

perspektiv som en process vilket inkluderar det man lär sig i livet – och sättet man lär sig 

på. 

 

Tornberg (2006) anser att det inte är oproblematiskt att beskriva ”unikheten” när 

människan synliggörs i livsberättelser. Tematiseringsarbetet innebär för Tornberg en 

omkonstruktion av de redan konstruerade berättelserna. Den kategorisering som sker så 

snart vi betraktar och försöker beskriva en annan människa är en kategoriserad unikhet 

som man kan uttala sig om.  

 

Goodson & Numan (2003) anser att livshistorieansatsen med fördel kan användas då en 

skola för bildning studeras. Lärandet står i fokus för vad som berättas, hur det berättas 

och varför det berättas. Syftet är att skaffa sig bättre grepp om tillvaron och världen, dels 

genom att fördjupa och bredda lärandet men också genom att anpassa och följa med i 

omvärldens förändringar.  

 

I denna studie har data samlats in i form av livsberättelser, såväl skriftliga som muntliga 

berättelser, i nära samarbete med tre lärarstudenter. Livshistorieansatsen möjliggör att 

lärarstudenternas röster träder fram i en återberättelse av mig och med en 

efterkonstruktion av innebörd beroende på hur berättelserna har strukturerats, d.v.s. 

berättelserna utgör en del av levda erfarenheter.  Ambitionen i studien har varit att 

genom ett deltagarorienterad förhållningssätt ´bjuda in´ till en gemensam process.  

Studien har i sitt genomförande likheter med grundad teori (Glaser & Strauss 1967) vad 

gäller interaktiv induktion, d.v.s. dataunderlaget påverkar studien och frågeställningen 

(Hartman 2004).  
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4.3 Genomförande   

 

Förstudie 

En förstudie genomfördes under oktober 2006 inom ramen för en av delkurserna i 

interkulturell pedagogik vid Södertörns Högskola vilken belyste ungdomars 

identitetsutveckling i en mångkulturell kontext. Jag intervjuade och analyserade en 

dokumenterad livshistoria utifrån migrationsprocessen. Denna studie bidrog till att jag 

haft möjlighet att reflektera över mitt eget tillvägagångssätt såväl, metodiskt som 

empiriskt, vid studier av livsberättelser. 

Urval 

Under en kurs inom lärarutbildningen informerades studenterna om möjligheten att delta 

i en studie där livsberättelser i ett interkulturellt perspektiv utgjorde fokus. Studenterna 

(hädanefter kallade informanter) som anmälde sitt intresse fick information om och 

kring syftet med studien. Informanterna i studien är tre män mellan 21-28 år. Två av 

informanterna kom till Sverige som 6-åringar och den tredje som 15- åring. Vistelsetiden 

i Sverige varierar från 13-17 år. Två av informanterna kommer från Bosnien och den 

tredje från Kosovo (f.d. Jugoslavien). Informanterna har valt själva sina berättarnamn i 

denna studie.  

 

Datainsamling och analys 

Goodson & Numan (2003) beskriver fyra steg i processen; insamling, bearbetning och 

tolkning och lokalisering av livsberättelser som kan leda fram till kompletta berättelser. 

Data samlas in vid upprepade möten med de berättande. Ansatsen utgår från att 

forskaren förhåller sig lyssnande. Samarbetet bygger på att forskaren dels talar om vad 

hon har uppfattat i berättelsen, dels försöker fördjupa, bredda och förtydliga centrala 

teman i berättelserna. Tolkningen utgår från berättelserna och bör ske i samarbete mellan 

berättaren och tolkaren, en återkoppling. Avslutningsvis sker lokaliseringen, där 

forskaren sätter det berättade i sitt sammanhang. Människan är en historieberättande 

varelse och det är lätt att notera om det finns ett ”flowing” i berättandet, och om 
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berättaren väljer att gå på djupet. Dessutom är berättelserna kontextbundna varför de 

både påverkas av och påverkar historiska, kollektiva och politiska sammanhang. 

 

Datainsamling och analys i denna studie följer i stort Goodson & Numan (2003) plan 

och upplägg av livshistorieforskningen. Datainsamlingen av de skrivna berättelserna och 

intervjuerna har skett gemensamt med en kollega på Högskolan. Därefter fokuserade jag 

på de delar som rör mötet med det svenska samhället och den svenska skolan, medan 

min kollega fokuserade på det svenska språkets betydelse i dessa möten. Fördelar med 

att genomföra datainsamlingen gemensamt med en kollega på Högskolan bidrog till 

värdefulla diskussioner om tolkningen av berättelserna och olika metodologiska 

överväganden.  

 
  Skriftlig livsberättelse 

   ∇ 

Screening – preliminära teman  

   ∇  

  Första intervjun – återkopplar och fördjupar preliminära teman   

   ∇ 

  Teman 

   ∇ 

  Andra intervjun - forskaren talar om vad hon har uppfattat i berättelsen,  

  förtydligar och breddar ingående teman  

   ∇ 

  Lokalisering av livsberättelsen – forskaren sätter det berättade i ett   

  sammanhang  

 

Figur 1. Flödet i datainsamlingen och analys. 
    

Skriftlig livsberättelse 

Informanterna informerades i december 2006 om hur deras skriftliga livsberättelser 

skulle utformas (se bilaga 1). I januari 2007 skickade informanterna in sina skriftliga 

berättelser per e-post. Därefter vidtog en screening av livsberättelserna. De textdelar som 

användes frekvent av informanterna kategoriserades efter innehåll och benämndes 
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preliminära teman. De preliminära teman som framkom var: skolans roll, viktiga 

kvittenser från skolan, identitet, kodväxling och vardagsrasism/främlingsfientlighet.  

 

Intervjuer 

Syftet med intervjuerna är att få mer förståelse och kunskap för de fenomen som 

framträder sett ur informanternas sammanhang i relation till livsvärldar (Lantz, 1993). I 

uttolkningen av berättelserna/intervjuerna ökas förståelsen av det undersökta och den 

subjektiva erfarenheten är i fokus och förståelse om fenomenet kan nås genom 

”inifrånförståelse”, genom att söka fånga hur informanterna gestaltar fenomenet och 

tillskriver det mening. Värdet i forskningsfrågan eftersträvar kvalitativ bestämning när 

man vill förstå det unika och sammanhangsbestämda. Den öppna karaktären av 

intervjuerna syftar till att förstå meningen med fenomenet i relation till informanternas 

livsvärld, de är deskriptiva.  

 

Första intervjun 

Den första intervjun genomfördes i mars 2007 och utgick från de preliminära teman som 

framkommit efter screeningen. Syftet var att fördjupa och förtydliga de preliminära 

teman som framkommit i de skriftliga berättelserna. Intervjuerna genomfördes, efter 

samråd med informanterna, i Högskolans lokaler. Miljöns utformning bestod av ett 

mindre grupprum där placering var kring ett bord så att alla hade ögonkontakt med 

varandra. Intervjusituationen upplevdes av oss, intervjuvare och informanter, som både 

formell och informell. Intervjumetoden har delvis karaktären av fokusgruppsintervjuer. 

Denna metod lämpar sig väl när man vill gå på djupet med fokuserade frågor där en 

mindre grupp av människor möts för att på en forskares uppmaning diskutera ett givet 

ämne med varandra (Wibeck, 2000).  

 

Intervjuerna spelades in på band och transkribering av intervjuerna genomfördes direkt 

efter intervjutillfället och är ordagrant återgivna. Intervjuerna bearbetades för att nå en 

fördjupad förståelse av innebörden i de preliminära temana. Genom att använda s.k. 

´critical incidents´ (Dominicé, 2000), händelser som kan betraktas som viktiga 

alternativt kritiska i en människans liv, skapades innehållsmässiga sammanhang vilka 



 22 

blev de slutgiltiga temana.  Jag har försökt att förhålla mig till materialet med närhet och 

distans, d.v.s. materialet har fått ”tala” genom upprepade genomläsningar.  

 

Andra intervjun 

Den andra intervjun genomfördes i september 2007. Intervjuerna genomfördes på 

motsvarande vis och i samma miljö som den första intervjun. Syftet med denna intervju 

var att göra en återkoppling med informanterna i avsikt att förtydliga och bredda hur jag 

uppfattat berättelserna och de slutliga temana.  

 

Lokalisering av livsberättelser 

De slutliga livsberättelserna sattes därefter in i ett större sammanhang. Detta baserades 

på hur lärarstudenter med annan etnicitet än svensk uppfattade vad som anses viktigt i 

mötet, och hur man uppfattar sig själv, såväl i relation till skolan som till samhället.  

 

4.4  Validitet 

 

Informanterna har deltagit aktivt i studien genom upprepade återkopplingar av de 

tolkningar som gjorts från deras berättelser och fördjupningar av vad som framkommit. 

Informanterna har även delgetts all transkriberad text och haft möjlighet att ge 

synpunkter på innehållet. Den kommunikativa validiteten ökar således med denna 

deltagarorienterade ansats. Validiteten i denna studie ökar också genom att en 

kontinuerlig dialog har förts med den kollega jag genomfört datainsamlingen med.  

  

4.5 Forskningsetiska aspekter 

 

De forskningsetiska principerna har beaktats i studien (Vetenskapsrådet 1990).  I denna 

studie ses detta som mindre problematiskt eftersom informanterna är aktiva deltagare i 

hela forskningsprocessen. Informanterna har även tagit del av datamaterialet och gett sitt 

samtycke. Deltagandet har varit frivilligt och information förmedlades om rätten att 

deltagandet kan avbrytas när som under studiens gång. Informanterna har även valt sina 

berättarnamn för att eliminera risken att namnen kan kopplas till tredje person.  
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5  RESULTAT 

 

I kapitlet presenteras informanternas berättelser, dels med utgångspunkt från de 

skriftliga berättelserna och dels från intervjuerna. Presentationerna bildar olika teman 

som styrks med informanternas citat om sig själva, och från erfarenheter som 

informanterna valt som viktiga att berätta om i olika situationer i mötet med skolan och 

samhället.  

 

Nagoshagi:s berättelse   
 
 ”…är det jag som är anomalin eller?” 

 

Nagoshagi kom till Sverige 1990 från Kosovo som 7-åring med sin familj. Nagoshagi är 

24 år gammal och har två bröder. Nagoshagi är den av informanterna som har flyttat 

mest inom landet, Sverige. Detta beskriver Nagoshagi med att familjen flyttade dit där 

jobben fanns. Vidare beskriver Nagoshagi att han under sin uppväxt flyttat runt en hel 

del, detta har medfört att han har fått anpassa mig hela tiden, fördelen har varit att han 

har fått erfara och se hur det är på andra ställen. Nagoshagi:s föräldrar har 

gymnasielärarutbildning från hemlandet men har inte arbetat inom sina respektive 

professioner. Nagoshagi började grundskolan vid sex års ålder i sitt hemland och 

beskriver skolan i termer av att i hemlandet skulle man ”kunna” med anledning av att 

kraven i skolan enligt Nagoshagi ligger på en betydligt högre nivå än i Sverige. Av 

skolan har Nagoshagi enbart positiva minnen, vänner, personlig utveckling och lärare 

som visat stort engagemang, empati och förståelse. 

 
Skolan har faktiskt hjälpt till. Skolan har förberett mig att stå på mig. Jag har haft lärare som 

verkligen har varit stjärnor som jag försöker sträva efter att vara som. Fundamental bas, skolan 

som rättat mig vid minsta felsteg.  

 

Det är genom den svenska skolan som jag har bildat mig de värderingar som gör mig till den 

individ jag är idag. Lärare som visat engagemang, empati och förståelse för mig.  
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Vidare berättar Nagoshagi att alla kringflyttningar som skett i Sverige har gjort att 

motivationen inte alltid varit så stor i skolarbetet Nagoshagi belyser det med en metafor 

”jag har gått på sparlåga” detta har uppfattats av lärare under Nagoshagi:s skolgång och 

under alla år har lärare påpekat ”du kan ju så mycket mer, varför visar du det inte”?  

 
På något sätt känns det som man har velat göra andra lyckliga, för att själv nå  lycka, för då har 

dom kanske inte fördomar mot mig. 

 

Nagoshagi menar att han har förstått lärarnas frustration men resonerar att hans 

prestation är sin egen och vad ett betyg visar, visar inte vem människan är och hur 

mycket den kan. Nagoshagi beskriver känslan av utanförskap med att han ofta upplever 

att människor påpekar skillnader istället för likheter och han beskriver situationer där det 

stereotypa ex. ´kosovoalban, hmm´ vilket syns i kroppsspråket. 

 
För mig har samhället varit paradoxalt. För ena stunden har det varit en faktor  som förstärkt 

mig och andra sidan har det varit en faktor som har gjort mig  ….Det är väl jag som är anomalin 

det är jag som är lite…eller är det dom som  inte förstår mig? Det blir motsättningar i själva 

existensen.   

 

 

 Hur reflekteras jag i andras värld, hur är jag i andras ögon? 

 

Nagoshagi menar att människor är rädda och inskränkta och att det finns en rädsla för att 

störa tryggheten, det som fungerar – fungerar, varför ändra på det.  

 
Det är ett visst tabu att tala om invandrare och skilja oss åt. Men Herre Gud hur ska vi kunna 

lära oss av varandra om vi inte vågar skilja oss åt? Det är ju  skillnaderna som måste mötas 

utan dem är vi ingenting.  

 

Nagoshagi förmedlar bilder av sitt nya hemland med att utrycka sig i termer av trots allt 

så har det gått bra med allt kaos i livet, hade det inte varit för tryggheten i familjen och 

skolan så kan han inte tänka sig hur det kan ha varit. Nagoshagi avslutar sin berättelse 



 25 

med att utrycka att hade de stannat kvar i hemlandet så hade utgången varit garanterad, 

hade de mist sina liv förr eller senare.  

 
Jag ser mig som en kosmopolit, för varje år som går märker jag att jag inte tillhör hit. 

 

Liam:s berättelse  
  
 Det är vad jag känner mig som – hybrid. 

 

Liam kom till Sverige för 13 år sedan (1994) tillsammans med sin familj från Bosnien, 

Hercegovina. Liam är 28 år och har en bror. Liam är den av informanterna som har egen 

familj och egna barn. Liams far arbetar som chefsöverläkare och modern omskolade sig 

från jurist till undersköterska och har haft arbete efter omskolningen. 

Resan till Sverige beskriver Liam med att han fortfarande håller på och bearbetar de 

olika händelserna av kriget som de gav upphov till och att det kommer att ta tid. Liam 

hoppas på att hans unga ålder kan bidra till att han har lite mer tid på sig att läka. Liam 

beskriver upplevelsen av att ha närmat sig de stora existentiella frågorna som människor 

har ställt sig i alla tider på grund av att Liam lämnade sitt hemland när inbördeskriget 

hade brutit ut.  

 
Min bild utav hur ett samhälle borde se ut fick mera eller mindre slopas, eller rättare sagt 

ersättas utav den nya bilden.  

 

Liam berättar att allt grundar sig i en konflikt som uppstår när människor inte längre 

förmår att kommunicera med varandra på ett civiliserat sätt vilket leder till rädsla för 

överlevnad till varje pris väcks. Liam menar att har man upplevt och levt med detta på 

nära håll så får man helt nya perspektiv på saker och ting inte minst meningen med livet. 

Liam beskriver på ett levande sätt om flykten från hemlandet som han upplevde 

traumatisk då familjen splittrades vid en tullkontroll i Europa vilket enligt Liam 

föranledde en psykisk slitsamt trauma för hela hans familj. Utgången för återföreningen 

var inte självklar vilket Liam belyser som en smärtsam händelse.  
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Så man måste börja om från början. Och då är frågan ska man släppa det man har haft och 

börja om på nytt eller ska man kombinera eller ska det vara helt nytt. Det är inte så lätt att veta. 

 

Vidare beskriver Liam även vikten av att träffa ”rätt” medmänniskor i sitt nya hemland 

för att få möjlighet att lära känna det ”nya” svenska samhället. Vilket även skedde i 

mottagningskommunen som hade s.k. kontaktfamiljer. Kontaktfamiljen upplevdes som 

ett viktigt stöd under den första perioden i Sverige och denna relation har utvecklats till 

vänskap och familjerna träffas än idag. Liam fortsatte sin skolgång i År 8 (högstadiet) i 

Sverige efter en kort tid på flyktingförläggningens frivilliga skola för invandrade barn. 

Efter några språkliga tester som visade att Liam hade förvånansvärt bra kunskaper i 

svenska så fann han sig tillrätta i den nya miljön och utrycker det med att lärarna var 

otroligt hjälpsamma och vänliga, vilket Liam aldrig kommer att glömma.  

 
Goda relationer till lärare formade mig till stor del den jag är idag. 

 

Liam menar att i egenskap av att han var ny och okänd utsattes han för diverse 

´nervprövningar´. Liam beskriver situationer i skolan som han inte tror att lärarna kände 

till. Det förekom mobbning på skolan och Liam var ett av offren. Förutom 

skolsituationen beskriver Liam händelser som han råkat ut för i termer av att ju äldre 

man är desto mer blir man medveten om att man inte är född här, med allt vad det 

innebär.  
 

Det hela känns som när någon rycker ifrån dig favoritboken, slänger den i en vattenpöl och ger 

dig en ny som är skriven på ett obegripligt språk och bara till hälften – den andra halvan ska du 

skriva själv . 

 

Liam beskriver den första tiden i Sverige med att han var glad över att han och familjen 

hade överlevt men samtidigt fanns tankarna kvar hos dem som inte fått möjligheten att 

fly. En bekräftelse på detta som Liam nämner är bland annat de foton som togs under 

den första tiden i Sverige som där ansiktsdragen vittnar om inget annat än pina och 

bedrövelse. Avslutningsvis beskriver Liam att han är inställd på att gå arbetslös ett eller 
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ett par år efter sin lärarutbildning, och orsaken menar han är hans för- och efternamn 

som kommer att stå i ansökningshandlingarna.      

 

Edo:s berättelse  
 
 Jag har fått leta efter min identitet och gör det fortfarande, jag vet inte riktigt vem jag är.  

 

Edo är en 22 – årig man som kommer från Bosnien, Hercegovina till Sverige 1992 som 

7-åring. Edo har syskon och bor tillsammans med sina föräldrar. Föräldrarna har 

utbildning från hemlandet som maskiningenjör och sjuksköterska. 

Edo beskriver sin situation i Sverige med att snabbt anpassa sig, koda av vad som 

förväntas för att lyckas nå de önskvärda framgångar som samhället har att erbjuda. 

 
Det viktigaste i mötet med svenska samhället för mig har varit att snabbt bli en del av samhället, 

att snabbt engagera mig. Koda av situationer där det var lämpligt att just vara svensk 

medborgare, där  den nya identiteten skulle träda fram.  

 

Edos första tid i Sverige utgår från att betrakta och revidera de bilder som han burit med 

sig för att ersättas av nya bilder. Detta beskriver Edo med att han upplevde en ständig 

kamp där han nästintill höll på att förlora sin identitet och detta i sin tur ledde till en 

upplevelse av en smärtsam ångest.  
 

Att kodväxla, det gör ju alla människor man är en annan människa när man är  hemma än vad 

man är på arbetsplatsen, det är ju klart. Vi har en annan etnicitet och då gäller det att kodväxla 

både som ungdom och som invandrare mot det svenska samhället. 

 

Edo beskriver sin tid i sitt nya hemland i termer av att anpassa sig och att göra det snabbt 

och tolka av situationer där det är lämpligast att vara god medborgare. Edo har ansträngt 

sig för att passa in i det svenska samhället.  

 
Egentligen berör det mig inte så mycket vad folk, alltså hur folk ser på mig. Men samtidigt 

undermedvetet man tänker ju på det hur ”dom” betraktar en. När man åker till Bosnien, mitt 

hemland det känns som man blir sårad av att man inte kan säga att man verkligen är bosnier att 
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man inte fyller ramarna som man ska fylla för att vara en bosnier. När man inte är svensk här 

och inte bosnier där, vad är man då? 

 

Viktigt för Edo var att läsa ut situationer där han inte skulle sticka ut, utan vara en i 

mängden. Edo utrycker en eftertänksamhet kring att utvecklas i det nya landet som han 

ständigt strävade efter för att inte följa samma stig mot samma öde som flertalet utav 

hans barndomsvänner gjorde. Edos skolgång var positiv med anledning av att det 

öppnade många nya dörrar mot framgång. 

 
Beröm i skolan blev som ett kvitto på att man duger precis som man är och de varma orden 

hjälpte mig att växa som individ. 

 

Han beskriver vidare att det var inom skolans värld som han upplevde kulturkrock men i 

benämningen kulturkrock i god anda. Edo beskriver känslan av att han fortfarande var 

annorlunda men på ett positivt sätt.   

 
Genom ord så framhäver man sin egen identitet. Det är därför pånyttfödelse för mig var att lära 

mig ett nytt språk, vilket innebar att jag kunde lämna det gamla bakom mig. Men samtidigt ha det 

kvar inom mig, veta om min grundidentitet. Med min nya identitet har jag fått en balans mellan 

det nya och det gamla. I den identiteten trivs jag.  

 

I skolan upplever Edo att det var det goda bemötandet som stärkte honom och 

självförtroendet och i det mötet fick han förståelse för mycket som han gick och 

grubblade på. Edo beskriver känslan att det var en tung börda som lyftes bort då det i 

skolan var möjligt och tillåtet att tala om varandras lik- och olikheter. 

 
 Jag har fått höra att ingen människa blir sig själv om man inte börjar leta inom sig. 

 

Edo menar att han fick insikten om hur rik han är på erfarenheter för att kunna lyckas i 

skolan. Edo berättar vidare att han under sin tid på lärarutbildningen under den s.k. 

verksamhetsförlagda utbildning fått erfara utanförskap/särskiljning i samband med att 

han skulle vikariera i en klass där flertalet elever hade invandrarbakgrund.  
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Och då kom min handledare till mig och sa; du kan väl ta hand om de här lektionerna för du 

förstår de här ungarna. Alltså redan där när hon träffade mig visste hon direkt var hon skulle 

placera mig. Lägg mig bland araber, afrikaner och asiater….jag kan inte, jag förstår inte vad de 

gått igenom. Jag förstår inte, förstår på ett ungefär vad mitt folk har gått igenom. Redan när man 

är ute på Vfu, verksamhetsförlagd utbildning, så särskiljs man på något sätt man blir utesluten 

från arbetsgruppen. 

 

Edos beskriver situationen som en kränkning utifrån att han upplevde/tolkade att de 

d.v.s. lärarna tyckte att han kunde ta hand om klassen eftersom han själv representerade 

gruppen invandrare.     

 

5.1 Slutliga teman  

 

De teman som framkommer i berättelserna och som belyses via citaten har 

sammanfattats i rubriker. Dessa teman utgår från ”critical incidents” dvs. viktiga 

alternativt kritiska händelser som påverkat informanternas möte med svenska skolan och 

samhället. Informanterna beskriver olika situationer som har skapat kaos och förvirring 

såväl i skolan som i samhället. Att ha blivit sedd i skolan av lärare har varit värdefullt i 

mötet för såväl inkludering som den egna självkänslan. Att anpassa sig till det som man 

uppfattar som vägen in för en lyckad inkludering har nästintill inneburit att man försökt 

vara en annan än den man egentligen är. Försöken att anpassa sig till den svenska 

normen har inneburit en upplevelse av att vara vilsen och svårigheter med att se sin egen 

identitets tillhörighet.    

 

Resultatet visar på olika händelser som informanterna valt att berätta om, minnen av 

upplevelser och erfarenheter som på olika vis haft betydelse och varit avgörande för 

informanternas möte med den svenska skolan och samhället. Skolans betydelse i mötet 

har av informanterna uppfattats som vägen in i en gemenskap. I skolan knöts de första 

kontakterna med andra elever, kamrater och lärare. Skolan beskrivs som en trygg plats 

och öppnade även dörrar in till det svenska samhället. Men det finns även beskrivningar 

av att behandlas annorlunda. Påpekanden om skillnader istället för likheter och att man 

inte talar det svenska språket så bra. Bemötandet i skolan och samhället har varit både 
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positivt och negativt och påverkade och formade informanterna till de värderingar som 

de har idag.   

 

Betydelsefulla kvittenser i mötet med lärare i skolan 

  

Behovet av att bli sedd och bekräftad i relationer till den närmaste omgivningen träder 

fram i berättelserna, de betraktas som viktiga markörer för upplevelsen och 

uppfattningen av inkludering i en gemenskap, men även för den egna självkänslan. Det 

tydligaste exemplet är så kallade ”viktiga kvittenser” från lärare, vilka har uppfattats 

som betydelsefulla i relation till den egna utvecklingen. Goda lärarförebilder i skolan 

uppfattas av informanterna på ett positivt sätt och har påverkat den fortsatta skolgången. 

Lärare som visat engagemang, empati, förståelse och trygghet visar sig vara ovärderliga 

vuxna och goda förebilder, och informanterna har känt sig så trygga att de även har visat 

upp ´den nya identiteten´. Denna erfarenhet har Edo och beskriver det i termer av 

pånyttfödelse där den autentiska identiteten kom i balans. Nagoshagi belyser lärarnas 

intresse för hans skolgång vilket har uppskattats som ett stöd i ”tuffare” perioder när han 

blickar tillbaka. För Edos del har det inneburit ett hårt arbete som han beskriver med att 

möjligheterna fanns i den svenska skolan för att bli en god medborgare, vilket har varit 

ett av Edos mål. Liam fann sig tillrätta i den svenska skolan och menar att en av 

orsakerna var tidigare skolerfarenheter från sitt hemland där det fanns höga krav och 

förväntningar. 

 

Identitet - anpassning 

Informanterna berättar också om hur det är att vara annorlunda och sina erfarenheter av 

utanförskap. Hur man uppfattar sig av att bli betraktad av de andra finns i 

berättelserna/citaten . Edo förmedlar att efter en tid hittade han balansen mellan det nya 

och gamla och konstaterar att i detta trivs jag. Vikten av att bli sedd för den som man 

upplever sig vara är viktigt även under perioder då förvirringen varit påtaglig.  

Det finns citat om vikten av att uppföra sig på ett visst sätt för att man inte ska betraktas 

som en invandrare, utan istället kunna smälta in och att vara en i mängden, d.v.s. att 

assimileras. Detta har varit viktigt i mötet med det svenska samhället och informanterna 
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framhåller bilder av hur de tror att en svensk medborgare uppfattas. Informanterna 

beskriver exempel på hur man uppfattar sig själv i situationen med att inte höra hemma 

vare sig här i Sverige eller i hemlandet. Dessutom betonas känslan av en förändring i 

livssituationen som markant i termer av att distansera sig till det gamla och anpassa sig 

till det nya. Kaos och förvirring i tillvaron beskrivs av informanterna som ett 

framträdande inslag i vardagen, vilket beskrivs ta kraft och energi från hela 

livssituationen.    

  

Dessutom beskriver informanterna sina erfarenheter om t.ex. flerspråkighet, som 

betydelsefulla förutsättningar för att lyckas i skolan. Språkets betydelse i sammanhanget 

betonas av informanterna som en av de viktigaste faktorerna för inkludering i en 

gemenskap.  

 

Dilemman i vardagen  

I Nagoshagis berättelse framkommer en dubbelhet, och ena sidan beskrivs faktorer som 

´förstärkt mig´ och å andra sidan faktorer ´som gjort mig´. Samhället uppfattas som både 

och, och motsättningen blir tydlig i detta sammanhang. Uppfattningen som beskrivs av 

Nagoshagi av att vara en som avviker (anomalin) leder till tanken, vem är jag? 

Informanterna beskriver dilemman som uppstår i möten med såväl skolan som 

samhället. De mest framträdande är hur man uppfattar sig av att bli betraktad i dessa 

möten. Edos citat från händelsen i skolan där han vikarierade som lärare under sin 

verksamhetsförlagda utbildning utgör det tydligaste exemplet på en särskiljande 

behandling. Denna händelse påverkade Edos uppfattning om hur han blir betraktad som 

en invandrare och att han även görs till en företrädare för alla invandrargrupper. Edo 

kommenterar händelsen med att han skiljs ut, särskiljs och att det samtidigt sker en 

uteslutning med att inte få tillhöra lärarnas arbetsgrupp. Nagoshagi beskriver den 

positiva känslan han fick under den första perioden i Sverige med kommentarer om hur 

bra svenska han talar. Detta har han dock omvärderat och diskuterar nu i termer av att 

det skulle kunna betraktas som en markering över att man inte hör hit. Nagoshagi anser 

att denna typ av kommentarer är överflödiga i mötet. Liam berättar att lärare inte 
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uppmärksammade att han blev mobbad p.g.a. sitt invandrarskap under den första tiden i 

Sverige.  

 

Inkluderingsvilja på vems villkor 

Informanterna har en uttalad önskan om att vilja mötas för att tala om skillnader och 

likheter för att lära av varandra. Men uppfattningar framträder som att det finns en rädsla 

för att tala om olikheter i form osynliga barriärer, hinder som verkar oöverstigliga att 

komma åt. Gemensamma upplevelser i form av anpassning beskrivs av samtliga 

informanter i termer av ´på bekostnad av sig själv för att undvika särskiljning´, och 

utanförskap. Edo beskriver också att genom att uppföra sig så kanske att man inte ser 

honom som en invandrare. Detta visar att informanterna upplever att villkoren för att få 

tillhöra ´det svenska´ tydligt utgår från majoriteten.  
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6  DISKUSSION 

  

I diskussionen problematiseras informanternas uppfattningar och de konsekvenser dessa 

medfört för informanterna i mötet med skolan och samhället.  

 

Sammanfattningsvis träder det fram en bild i studien av ojämlika möten såväl i skolan 

som i samhället. Mötena i relation till skolan och samhället uppfattas av informanterna i 

denna studie som motsägelsefulla. Schabloner, stereotypa föreställningar av hur man 

uppfattas och uppfattar sig själv i mötet beskrivs som det största hindret för en 

inkludering på ”riktigt” i vardagen. Bilder tonar fram i berättelserna med att bli 

betraktad och kategoriserad som ´De andra´. Att bli tillskriven och definierad av andra 

påverkar såväl den egna självbilden som känslan av exkludering. I vissa situationer har 

informanterna valt att negligera upplevelser och i andra sammanhang försvara eller 

argumentera för hur man tolkar de krav som upplevs i att anpassa sig. I mötena som 

beskrivs av informanterna skapas och förhandlas etniciteten här- och nu beroende på om 

den upplevs som en tillskriven eller en självtillskriven etikett.  

 

Berättelserna beskriver en kontinuerlig förändring i mötet med olika personer och i 

socialt skilda sammanhang i samhället. Hur man förhåller sig till denna förändring som 

sker i det vardagliga livet formar individernas identitet.  Ett ständigt ifrågasättande av 

identiteten är tydligt i informanternas berättelser, såväl ur det egna perspektivet som den 

av majoriteten upplevda och tillskrivna. Det finns en stark önskan att få vara en i 

mängden, d.v.s. att tillhöra gemenskapen på sina egna villkor. Inträdet i gemenskapen 

uppfattas dock som problematiskt då man inte kan förutse konsekvenserna för olika 

sociala sammanhang. Mötena är komplexa i sitt sociala sammanhang, dels handlar det 

om maktojämlikheten som gestaltar sig i strukturerna i skolan och i samhället, dels om 

den egna uppfattningen av utanförskap. Det mest framträdande draget är en ständig 

förhandling om rätten att definiera sig själv i dessa möten. Man har en önskan att bli 

sedd för den man uppfattar sig vara. Edo utrycker detta ifrågasättande som ´ jag har fått 

leta efter min identitet och gör det fortfarande, jag vet inte riktigt vem jag är´.  
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Lahdenperä (2008) framhåller att ungdomar idag är interkulturella och att de inte 

accepterar att indelas i olika fack. I forskningsprojektet ´Globalisering och identitet´ 

(Borgström & Goldstein–Kyagas 2008) framgår att unga människors identitet i olika 

etniska kontexter är ´både- och´ och inte ´antingen– eller´. Det sker en upplösning av 

nationella och etniska identiteter som ger upphov till nya identiteter som är 

gränsöverskridande och mångdimensionella. Att ta beslut om sin egen identitet handlar 

bl.a. om att gå in och ut i olika kulturella kontexter, vilket ungdomar gör helt naturligt. 

Detta beskriver författarna som ´den tredje identiteten´. Informanterna i denna studie ger 

också utryck för att kontexten är både- och, och inte antingen- eller. T.ex. beskriver Edo:  

´ vi har en annan etnicitet och då gäller det att kodväxla både som ungdom och som 

invandrare mot det svenska samhället. Man kan inte säga att man verkligen är bosnier 

om man inte fyller ramarna som man ska fylla för att vara en bosnier. Och när man inte 

är svensk här och inte bosnier där, vad är man då?´  
  

6.1 Mötet med den svenska skolan 

 

Studien visar att lärare är viktiga i mötet mellan skola och samhälle. Informanterna 

förmedlar exempel på positiva kvittenser som uppfattats som ´critical incidents´. Lärare 

som i sin dagliga profession bemöter informanterna på ett positivt sätt gör att de känt sig 

sedda och bekräftade. Detta har haft en stor betydelse för informanternas självkänsla, 

fortsatta liv och utveckling. T.ex. säger Liam att ´goda relationer till lärare formade mig 

till stor del till den jag är idag´. Dessa lärares förhållningssätt kan tolkas som en 

interkulturell medvetenhet, d.v.s. att informanterna har uppfattat mötet med 

utgångspunkt från ömsesidighet och sensibilitet. Informanterna ger även exempel på 

negativa konsekvenser. Ett tydligt exempel på särskiljning är händelsen som utspelar sig 

under den verksamhetsförlagda utbildningen, då en av informanterna gjordes till 

representant för alla invandrargrupper.  

  

Det finns ingen institution i samhället som har den arenan och möjligheten att påverka 

som skolan har. Skolans och lärarens uppdrag utgår från styrdokumenten Lpo-94 och 

Lpf-94 där värdegrundsfrågor framhålls i portalparagrafen. I uppdraget ingår bl.a. att 
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fostra barn och unga människor till framtida ansvarstagande medborgare. Skolan bör 

´bana väg´ för unga människor som inkluderas i ett mångkulturellt samhälle, där allas 

lika värde betonas. Detta kräver att lärare i sin profession får stöd och möjligheter till 

kompetensutveckling i syfte att tillskansa sig kunskap om identitetsformeringar, 

mångkulturella mötesplats och internationaliserade samhällen. Lahdenperä (2008) 

argumenterar för att skolan vinner på att ha lärare med utländsk bakgrund och att skola 

och utbildning bättre borde spegla detta förhållande i relation till befolkningsstrukturen i 

övrigt i samhället. Detta skulle kunna ge andra möjligheter för de möten som sker i den 

mångkulturella skolan och samhället. 

 

Interkulturellt förhållningssätt 

I skolans uppdrag ingår att motverka och förebygga rasism och främlingsfientlighet samt 

att känna till hur maktojämlikhet yttrar sig. Elmeroth (2008) pekar på flera dilemman 

som måste tas i beaktande vad avser utmaningen som skolans lärare ställs inför. En 

faktor som Elmeroth pekar på är att lärare själva måste ´få syn på den egna kulturen´ och 

sin egen inställning till denna. Detta kan bidra till att interkulturellt förhållningssätt 

utvecklas, d.v.s. att det finns andra sätt att tänka och handla på.  

 

 

6.2  Mötet med det svenska samhället 

 

Mötena med det svenska samhället beskrivs som något mer problematiska av 

informanterna. I berättelserna framkommer en strävan att få tillhöra gemenskapen i 

samhället, d.v.s. bli sedda och accepterade som den man uppfattar sig vara. 

Informanterna uppfattar vissa vardagshändelser som särskiljande och ibland även som 

kränkande. Detta utgör exempel på den struktur och norm som råder i samhället. 

Normen är att vara ´den goda svenska medborgaren´, men på vems villkor sker detta? 

Detta överensstämmer med Sjögren (2003) som framhåller att invandrare som vill 

komma in i samhället lär sig att utveckla de egenskaper som passar det som uppfattas 

som den svenska normen, samtidigt som de lär sig att tona ned sådant som bryter mot 

normen. De lär sig m.a.o. att kodväxla mellan den kulturella bakgrunden och vad som 
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förväntas inom det svenska samhället. Ett ex. finns i Nagoshagis berättelse: ´på något 

sätt känns det som man har velat göra andra lyckliga, för att själv nå lycka, för då har 

dom kanske inte fördomar mot mig.´  

 

I samhället finns strukturer som skapar och återskapar ojämlika villkor. Lahdenperä 

(1997) menar att en förutsättning för att skapa jämlika möten är en medvetenhet om den 

egna kulturbakgrunden. Om man själv vet var man står finns förutsättningar att möta 

andra individer med respekt och tolerans. En samhällsutveckling som kännetecknas av 

ett interkulturellt förhållningssätt och grundläggande demokratiska värderingar ger en 

möjlighet för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, att vara delaktiga. 

 

Lärarutbildningen har i viss utsträckning innehållsmässigt fokuserat på skillnader vad 

avser kulturer och språk. Den interkulturella pedagogiska forskningens strävar efter att 

synliggöra etnocentriska- och monokulturella föreställningar och värderingar inom 

utbildning, skola och samhälle.  Detta innebär för lärarutbildningen att ett perspektivbyte 

måste ske, där fokus för de blivande lärarna förskjuts mot att kunna verka i en 

mångkulturell skola. Informanterna i denna studie ger utryck för hur detta kan ske inom 

lärarutbildningen. Att tillskapa möten för att tala om skillnader och likheter mellan olika 

kulturer och tänkesätt skapar förståelse för mångkulturella perspektiv. T.ex. säger 

Nagoshagi att den rädsla som finns för att tala om olikheter i form osynliga barriärer 

eller andra hinder som verkar oöverstigliga lättare kan överbryggas. 

 

I informanternas berättelser finns exempel på etnocentriska föreställningar i mötet med 

det svenska samhället och skolan. I syfte att förebygga och motverka etnocentrism och 

stereotypa föreställningar krävs ett interkulturellt synsätt och en medvetenhet om den 

egna kulturen (Hedin & Lahdenperä 2003). Lärare som vet var de står arbetar i rätt 

riktning, d.v.s. utifrån de intentioner som beskrivs rörande interkulturella frågor i 

läroplanerna (Elmeroth 2008). Även mina erfarenheter genom åren visar på vikten av 

studier och diskussioner i ämnet, där man får möjlighet att bearbeta sina egna fördomar 

och tid att reflektera för utvecklandet av ett interkulturellt förhållningssätt. Det är viktigt 

att utveckla en medvetenhet om det egna och gemensamma kulturarvet för att uppnå en 
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trygg identitet, liksom att ha en förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. 

 

Sverige är ett mångkulturellt land med höga politiska ambitioner framskrivna för 

integration och mångfald, vilket även framhålls i skolans styrdokument. Interkulturell 

utbildning, kompetens och forskning bör därför prioriteras som ett led i utvecklingen av 

en mångkulturell skola. Att omsätta styrdokumentens intentioner till handling är en 

nyckelfaktor, så att dessa inte bara blir vackra formuleringar och retorik som inte har 

bäring i det liv som levs. Intentionerna bör inte ses ur perspektivet att ´det kommer av 

sig själv´ utan snarare som att ´mångfalden måste erövras varje dag´. Därför anser jag 

det viktigt att området ska genomsyra alla ämnen i skolan och vara en del i utbildningen 

av nya lärare, vilket också poängteras av Lahdenperä (2004) och i SOU (2006:40). 

 

Informanterna i denna studie bär på värdefull kunskap om att möta sig själva och andra i 

skola och samhälle. Alla bär vi med oss en egen ´livshistoria´ och i denna studie 

framkommer med tydlighet bra och mindre bra erfarenheter av olika dilemman som 

uppstår i möten. Informanterna bär med sig erfarenheter av att se ´det´ från den andra 

sidan. Kommer informanterna att få dela med sig av sina egna erfarenheter till framtida 

kollegor och unga människor?  

 

 

     ”Det hela känns som när någon rycker 

     ifrån dig favoritboken, slänger den i en 

     vattenpöl och ger dig en ny som är skriven 

     på ett obegripligt språk och bara till hälften 

     – den andra halvan ska du skriva själv”! 

 

      (citat ur Liams berättelse) 
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BILAGA  

          2006-12-12 

 

Hej! 

Vi är två lärarutbildare i utbildning. Som kompetensutveckling deltar vi i en kurs ”Forskningscirkel med 

livsberättelser”. Inom ramen för denna kurs ingår att skriva och analysera livsberättelser. Vi är båda 

intresserade av det interkulturella området. 

Övergripande syfte med vår studie är att genom berättad livshistoria beskriva olika livssituationer och 

erfarenheter av mötet med det svenska samhället, den svenska skolan och det svenska språket. Därför 

vänder vi oss till lärarstuderande med erfarenheter av fler kulturer än den svenska skolan och det svenska 

språket. Vi vill därför att du skriver din livsberättelse med utgångspunkt i dessa områden på max 5 sidor. 

Din berättelse mailar du sen till en av oss. De livsberättelser vi får in kommer att bearbetas vidare i dialog 

med er som har skrivit till oss. De uppgifter du/ni lämnar kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Berätta din livssituation i Sverige med utgångspunkt i vad du själv tycker har varit viktigt i mötet med: 

• det svenska samhället, 

• den svenska skolan, 

• det svenska språket. 

Berätta hur du upplever dig själv med utgångspunkt i mötet med: 

• det svenska samhället, 

• den svenska skolan, 

• det svenska språket. 

 

Börja med att spara detta brev som en wordfil. Skriv sen din berättelse i det sparade dokumentet där du 

utgår från ovanstående. 

Vi vill att du avslutar din berättelse med att fylla i följande bakgrundsuppgifter. 

Namn:   Telefon: 

E-postadress: 

Födelseår:  

Födelseland: 

Förstaspråk: 

Vistelsetid i Sverige: 

Din familj: 

Egen utbildning innan lärarutbildningen: 

Dina föräldrars utbildning: 

 

Tack för din medverkan! 


