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ABSTRACT

Detta arbete utgör en första del av ett forskningsprojekt vars intentioner är att synliggöra och 
öka kunskapen om SFI (svenska för invandrare) och SVA (svenska som andraspråk). 
Studien är kopplad till min egen arbetsplats. Intentionen med detta projekt är att beskriva och 
analysera både process och innehåll i en gemensam kunskapsutveckling i en 
forskningscirkel.

Projektet fokuserar i första hand på kulturmöten, livsåskådning och livsfrågeperspektiv samt 
olika livssituationer. Dessa betraktas huvudsakligen utifrån de medverkande lärarnas 
perspektiv. Detta medför att invandrarelevernas uppfattning och upplevelser i berörda 
aspekter inte berörs direkt i detta projekt. Det är deltagarnas, lärarnas, livserfarenhet från 
hans/ hennes klassrum och möte med invandrarelever som står primärt i fokus. Det är också 
utifrån detta perspektiv som relevant tidigare forskning och litteratur belyses i detta arbete.

Uppsatsens ansats och metod bygger på deltagarbaserad forskning/ aktionsforskning, 
forskningscirkeln och en livsberättelsemetod. I resultatet redovisas de innehållsliga 
resultaten likaväl som forskningscirkelns deltagares, både jag som forskare/ projektledare 
och lärarnas, engagemang och betydelse i forskningsprocessen.

Slutligen följs arbetet upp av en diskussion och analys i ett diskussionskapitel. Här diskuteras
också hur arbetet kan fortsätta.

Nyckelbegrepp

Vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare), SVA (svenska som andraspråk), kulturmöte,
livsåskådning,  livsfrågor,  deltagarbaserad  forskning/  aktionsforskning,  forskningscirkel,
livsberättelser 
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Förord

Jag har många att tacka för den här masteruppsats tillkomst och jag gör det med stor glädje. 

Undersökningen hade inte kunnat komma tillstånd utan mina åtta deltagare i 
forskningscirkeln. Jag vill speciellt rikta ett stort tack till mina åtta deltagare och kollegier vid 
Axel Weüdelskolan i Kalmar som ställde upp som deltagare i min forskningscirkel. Dessa åtta 
deltagares engagemang i forskningscirkel har varit avgörande för både studiens innehåll och 
utfall. 

Jag vill vidare tacka min handledare professor Gunilla Härnsten vid Linnéuniversitetet. 
Gunilla har med varsam hand övervakat mitt arbete och med positiv uppmuntran gett mig 
den nödvändiga drivkraft som varje student behöver för att slutföra sin masteruppsats.

Kalmar, våren 2014

Ann-Charlotte Gunnarsson
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1. Inledning

Denna uppsats bygger på ett arbete som skett inom ramen för en forskningscirkel som ägt rum
under drygt ett år. Vi som ingår i cirkeln arbetar alla med vuxna invandrarelever och har ett
gemensamt intresse i att fördjupa vår kunskap om olika elevers kulturer, traditioner, religioner
och livsåskådningar.

Tillsammans  har  vi  lyssnat  på  varandra,  vänt  och  vridit  på  våra  olika  erfarenheter  och
diskuterat en del forskning inom området. Detta arbete innebär en förstudie där processen står
i fokus och där det kunskapstillskott som skett innebär ett led i ett fortsatt gemensamt arbete.

Uppsatsen bygger också på min egen erfarenhet som lärare. 

Jag arbetar som lärare vid en komvuxskola i Kalmar, Axel Weüdelskolan. Vid denna skola har
jag och de andra lärarna observerat att arbetssituationen har förändrats. För ca 20- 35 år sedan,
arbetade och undervisade vi under förhållanden som kännetecknades av små klasser, endast
ett fåtal elever per grupp. Vi hade också mer tid och resurser till förfogande både per dag och
per elev samt eleverna hade också möjligheten att studera under en längre tid (antal veckor).
Eleverna  bestod  först  av  arbetskraftinvandrare  från  Europa  och  därefter  kom  politiska
flyktingar  från  exempelvis  Sydamerika  och  Persien/  Iran.  Idag  är  arbetssituationen
annorlunda. Den kännetecknas av stora grupper med många elever och lärarna har mindre tid
och  resurser  till  förfogande  både  per  dag  och  per  elev.  Invandrareleverna  ska  klara  sina
svenskkurser  på  en  kortare  utsatt  tid,  de  ska  både  studera  och  ha  praktikplatser  på  en
arbetsplats. I detta sammanhang bör också nämnas att idag kommer de nyanlända svenskarna
från länder som ligger allt längre ifrån Europa och Sverige. Dessa invandrare kommer också
från en annan kultur, tradition, religion och livsåskådning. Detta ställer större krav både på
SFI  (svenska  för  invandrare)  och  SVA  (svenska  som  andraspråk)  lärarna  och
invandrareleverna.

Under de senaste åren har vuxenutbildningen som innefattar SFI- och SVA- utbildning också
varit under utredning och fått kritik (Fredriksson 2013). Exempelvis utbildningen i svenska
för  invandrare  håller  låg  kvalitet,  invandrarelever  blir  inte  färdiga  med sina  svenskkurser
tillräckligt snabbt och utbildningen är heller inte kopplad till praktik och till arbetsmarknaden.
Kritiken lyfts fram i olika utredningar angående dessa skolformer (a. a.).

Det är mot denna bakgrund som jag anser att vi som lärare måste utveckla vår kunskap om
och förändra vår kunskapssyn angående, hur vi bemöter och arbetar med våra invandrarelever.
Jag  har  därför  tillsammans  med  några  av  mina  kolleger  startat  en  forskningscirkel.
Ämnesområden som diskuteras i vår cirkel och som i sin förlängning kan medföra förslag till
åtgärder  är  kulturmöten,  livsåskådning,  livsfrågor  och  livssituationer.  Dessa  områden
betraktas  huvudsakligen  utifrån  de  medverkande  lärarnas  perspektiv.  Detta  medför  att
invandrarelevernas uppfattning och upplevelser i berörda aspekter inte berörs direkt i detta
projekt. Det är deltagarnas, min egen och övriga lärarnas, livserfarenhet från våra klassrum
och möte med invandrarelever som står primärt i fokus i forskningscirkeln.  Med hjälp av
denna  kunskap  och  den  kunskapsprocess  som  genereras  angående  dessa  ämnesområden
kommer vi lättare att förstå och se nya möjligheter i mötet med den aktuella elevgruppen. 
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Vid  skapandet  av  denna  kunskapsprocess  är  det  en  fördel  att  uppsatsarbetet/
forskningsprojektet  är  deltagarbaserat.  Uppsatsen tillhör på detta  sätt  forskningstraditionen
deltagarbaserad aktionsforskning (Reason & Bradbury 2001, Reason & Bradbury 2008). I den
deltagarbaserade  aktionsforskningen  samverkar  forskare  med  deltagare  (Holmstrand  &
Härnsten 2003). Den vetenskapliga grunden för detta forskningsparadigm är en humanistisk-
och  demokratisk  grundsyn.  Holmstrand  och  Härnsten  lyfter  fram begreppet  demokratiska
kunskapsprocesser  som  har  utvecklats  i  samband  med  praktiskt  och  teoretiskt  arbete  i
samband med forskningscirklar. Forskningscirkeln är en mötesplats där olika sorters kunskap
och  erfarenhet  blandas,  tas  tillvara,  utvecklas,  utmanas  och  ifrågasätts.  Detta  leder  till
nytänkande och bidrar även till demokratiserande eller demokratiska kunskapsprocesser. När
en  forskare  arbetar  tillsammans  med deltagare  utifrån  denna  forskningstradition  blir  hela
forskningsprocessen annorlunda, forskningen blir deltagarinriktad, vilket medför att deltagare
har inflytande i kunskapens innehåll och konstruktionen av kunskap i samspel med andra,
exempelvis forskare och deltagare (a. a.). 

Med hänsyn till  karaktären av denna uppsats väljer  jag att rapportera utifrån den aktuella
forskningscirkelns kunskapsprocess, dvs. den ordning som redovisas här nedan.         

Efter inledningen följer  ett  kapitel  som handlar om vuxenutbildningen. Därefter redovisas
uppsatsens  ansats,  metod  och  syfte  och  här  står  speciellt  deltagarbaserad  forskning/
aktionsforskning, forskningscirkeln och livsberättelsen i fokus. Efter denna redogörelse följer
ett  kapitel  som består  av  forskningscirkelns  kunskapsområden  och  aktuell  forskning som
innefattar kulturmöten, livsåskådning, livsfrågor och olika livssituationer. Därefter redovisas
kunskapsutvecklingen  inom  forskningscirkeln,  dvs.  cirkelns  deltagares,  både  min  som
forskare/  projektledare  och  deltagarnas/  de  berörda  lärarnas,  engagemang  och
kunskapsutveckling i forskningsprocessen. Slutligen följs arbetet upp av en diskussion och
analys i ett diskussionskapitel. Här diskuteras också förslag till fortsatt forskning. På detta sätt
utgör uppsatsen en första del av ett forskningsprojekt vars intentioner är att synliggöra och
öka kunskapen om SFI (svenska för invandrare) och SVA (svenska som andraspråk).   

2. Några ord om vuxenutbildningen

Eftersom denna uppsats avsikt inte är att kritisk granska vuxenutbildningen, komvux, SFI och
SVA utbildningarna går jag heller inte in i detalj på dessa skolformer. Dock vill jag ge en kort
presentation angående dessa varianter av skolformer.

Vuxenutbildningens syfte har varit att göra vuxnas lärande möjligt (Hård af Segerstad et al
1996). Denna möjlighet har styrts av olika faktorer såsom samhällets krav på lärande och
kompetens  och  också  den  enskilde  individens  vilja  till  personlig  utveckling  och
självförverkligande (Gougoulakis & Borgström 2006).

Den kommunala utbildningen för vuxna växte fram i slutet av 1960- talet som en följd av de
svenska skolreformerna (Gougoulakis & Borgström 2006, Höghielm 2006). Komvux kom till
genom ett riksdagsbeslut 1967 (a. a.). Föregångare till komvux var kvällsgymnasiet som vissa
studieförbund  och  senare  kommunerna  anordnade  samt  yrkesskolornas  och  de  tekniska
aftonkursers deltidskurser (Hägerström 2004).   
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Under 1960- talet startade en utbildningsexpansion, då iscensattes både en ny grundskola och
ny gymnasieskola (Gougoulakis & Borgström 2006, Höghielm 2006). Samtidigt med denna
satsning  startade  de  stora  vuxenutbildningsreformerna  med  demokratiska  och
folkbildningsmässiga anspråk avseende vuxnas studiers innehåll, syfte, former och metoder.
Vuxenutbildningens  innehåll  motiverades  med  att  undervisningen  skulle  bestå  av
undervisande  professionella  pedagoger  och  samtidigt  förespråkades  ett  ökat
deltagarinflytande. I arbetssättet betonades nödvändigheten av att eleverna är aktiva och att ett
tankeutbyte äger rum mellan lärare och elever. Utbildning för vuxna motiverades bland annat
med rättviseargument,  utjämning av utbildningsklyftor  och  utbildning uppfattades  som en
rättighet  för  alla  inte  som  tidigare  inkluderande  endast  ett  fåtal.  Utjämnandet  av
utbildningsklyftor var en viktig prioriterad politisk jämlikhetsfråga (a. a.).

Det fanns en jämlikhetstanke där alla vuxna som var begåvade, oavsett bakgrund, skulle få
chansen att studera (Fejes et al 2009, Hägerström 2004). Politiska reformer och drivkrafter
fokuserade sig på de grupper i samhället som hade kortast utbildning, exempelvis endast 7
årig folkskola, de som gått realskola, flickskola och hade avbrutna gymnasiestudier bakom sig
(a. a.). Den så kallade begåvningsreserven skulle tillvaratas (Husén & Härnqvist 2000). Men
det var inte bara en politisk jämlikhetsfråga, utan också en viktig nationell angelägenhet och
utbildning och en utbildad och begåvad befolkning främjade också ekonomisk tillväxt (a. a.)   

Således motiverades vuxenutbildningssatsningen också av arbetsmarknadsmässiga faktorer.
Här motiverades intresset för utbildning och lärande av snabba teknologiska, samhälleliga och
ekonomiska förändringar (Gougoulakis & Borgström 2006). I yrkeslivet ökade behovet av ny
kompetens  och  kunskap.  Utbildning  fick  större  inflytande  för  hur  den  enskildes  och
samhällets framtid kom att formas. Motivet att utbilda nyanlända svenskar i svenska uppkom i
och med arbetskraftsinvandringen under 1950- 1960- talen och med flyktingsströmmar till
Sverige från och med slutet av 1970- tal till idag (a. a.).

Vuxenutbildningen, det offentliga skolväsendet för vuxna består idag av tre delar; komvux –
kommunal  vuxenutbildning,  särvux  –  särskild  utbildning  för  vuxna  och  SFI  –
svenskundervisning för invandrare (Hägerström 2004, Skolverket 2013a). Komvux består av
grundläggande  utbildning  motsvarande  grundskola,  gymnasial  utbildning  och
påbyggnadsutbildningar, främst yrkesutbildningar (a. a.).

Kursplanen  för  svenskundervisningen  för  invandrare,  SFI  är  utarbetad  med  tre  olika
studievägar för att bättre möta elevens olika behov och förutsättningar (Skolverket 2012a).
Den grundläggande utbildningen för svenskundervisningen för invandrare består av tre olika
studievägar där varje studieväg innehåller två kurser. Studieväg 1 är tänkt för invandrare som
är  analfabeter  eller  kortutbildade.  Studieväg 2  och  3  har  en  snabbare  studietakt  och  mer
avancerade mål. Kursplanesystemet gör det möjligt för eleven att kombinera eller integrera
kurser  inom  SFI  med  studier  i  grundläggande  eller  gymnasial  vuxenutbildning,  praktik,
förvärvsarbete  eller  annan  sysselsättning  (a.  a.).  Därutöver  finns  andra  kurser  i  svenska
språket för invandrare, svenska som andraspråk, SVA (Skolverket 2012b, Skolverket 2013b).
Dessa  kurser  motsvarar  kurser  i  svenska  på  grundskolenivå  och  gymnasienivå  (a.  a.).
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Svenskkurserna fick nya ämnesplaner  med den nya läroplanen som kom året  2012, VUX
2012 (Skolverket 2012c).   

Detta uppsatsprojekts deltagare undervisar inom två av vuxenutbildningens sektorer, nämligen
komvux  och  SFI.  Samtliga  deltagare  är  anställda  vid  en  kommunal  vuxenskola,  Axel
Weüdelskolan,  Komvux i  Kalmar.  Det bör också poängteras att det finns andra anordnare
exempelvis studieförbund och folkhögskolor som bedriver vuxenutbildning vid sidan om den
kommunala vuxenutbildningen både inom komvux och SFI utbildningen både i Kalmar och i
andra kommuner i Sverige (Fredriksson 2013).      

3. Ansats, metod och syfte

I  denna  uppsats  används en  ansats  och  metod  som bygger  på  deltagarbaserad  forskning/
aktionsforskning (Reason & Bradbury 2006). Det innebär ett samarbete mellan forskare och
praktiker. I detta fall innehar jag rollen som forskare och berörda deltagare, SFI och SVA
lärare.  Vi  skapar  tillsammans  en  utvecklande  process  och  samarbete  om  en  aktuell
samhällsfråga (a. a.). Den deltagarbaserade aktionsforskningen försöker att förena handling
och reflektion, teori och praktik, genom deltagande av berörda personer i att försöka att hitta
lösningar på frågor som har betydelse för de berörda (Holmstrand 2006). Syftet är att forskare
och praktiker ska komma till några gemensamma insikter och gemensam kunskapsutveckling
om vad som är bästa sättet att uppnå önskad förändring (a. a). 

Detta uppsatsprojekt innefattar enligt  definitionen ovan en grupp deltagare som genom en
gemensam  kunskapsutveckling  försöker  att  förstå,  förklara  och  finna  en  förändrad  syn
angående hur de ska bemöta sina invandrarelever som ska studera svenska.

Uppsatsprojektet är anknutet till en komvuxskola, min egen arbetsplats Axel Weüdelskolan i
Kalmar. Jag tog kontakt med min dåvarande rektor Ulla Fjell under hösten 2012 rörande ett
forskningsprojekt på skolan. Jag informerade då om projektets innehåll. Ulla Fjell ansåg att
det var viktigt att mitt uppsatsprojekt skulle starta, eftersom både skolverket och universitetet
och  dess  forskning  har  som  målsättning  att  förena  akademisk  forskning  med  skolans
verksamhet, forskning i skolan. I framtiden förväntas akademisk forskning att knytas allt mer
till  skolans  verksamhet  och  lärares  vardag.  Denna  koppling  värnar  också  förvaltningen,
Kalmarsunds gymnasieförbund om och de fackliga organisationerna som finns representerade
på Axel Weüdelskolan, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Vid detta möte diskuterade
vi också om vilka tänkbara lärare som skulle bjudas in till forskningscirkeln. Den 24 oktober
informerade  jag vid  en  personalkonferens  om mitt  kommande forskningsprojekt.  Därefter
skickades brev ut till de lärare som skulle bjudas in till projektet. Den 21 november startade
projektet. Jag träffade forskningscirkelns samtliga deltagare, åtta lärare. Därefter hade jag och
mina deltagare/ lärare sex forskningscirkelsmöten under hösten 2012 och våren 2013.

Målsättningen angående detta projekt är att först göra en förstudie, denna masteruppsats inom
det  aktuella forskningsområdet.  Därefter  fortsätter  och fördjupas projektet  på den aktuella
skolan.
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3.1 Deltagarbaserad forskning en ansats som värnar om vuxnas erfarenhet
och kunskapsutveckling

Här nedan lyfts deltagarbaserad forskning och forskningscirkeln fram. Både deltagarbaserad
forskning och forskningscirkeln värnar om deltagares erfarenhet och kunskapsutveckling.

Deltagarbaserad forskning

Deltagarbaserad forskning innebär att  forskning och utveckling kombineras till  ömsesidigt
värde för praktiker och forskare i samma projekt (Lindhult 2012, Reason & Bradbury 2006).
Enligt Lindhult är orsaken till att forskning ska förenas med praktiskt utvecklingsarbete:

• Mer relevant och användbar kunskap produceras (nytta)
• Intressenter kan påverka/ medverka (demokrati)
• Högre kvalitet på utvecklingsarbetet
• Högre kvalitet på forskning (a. a.)

Deltagarbaserad forskning innebär ett samarbete mellan forskare och praktiker (Andersson
2007, Mattsson 2004, Reason & Bradbury 2006). Det talas om att två kunskapsfält möts, fält
som  var  för  sig  har  utvecklat  sin  speciella  kunskap  och  tradition,  dvs.  den  teoretiska
kunskapen/  vetenskapligt  grundad  kunskap  och  handlingens  inriktade  kunskap/  praktiskt
grundad kunskap (a. a.). 

Syftet  med deltagarbaserad forskning är att både forskare och deltagare har en direkt och
omedelbar påverkan på forskningen: 

Aktionsforskning syftar till ny kunskap och förändrad praktik bland de närmast berörda
och  i  ett  större  perspektiv,  förbättrade  samhälleliga  förhållanden  och  relationer
(Mattsson 2004 s. 25).

På detta sätt är inte bara forskaren en expert som har monopol och makt över forskningens
innehåll  och  resultat,  utan  praktiker  och  deltagare  har  också  kontroll  över  och  påverkar
forskningens innehåll (Lewis 2006). Deltagarna är delaktiga i forskningsprocessen genom att
forskaren intresserar sig för deltagarens behov, problem och frågor. Under dessa förhållanden
känner deltagarna att de har makt, inflytande och kontroll över frågorna och kunskapen som
uppkommer i forskningsprocessen (a. a.).

Den deltagarbaserade aktionsforskningen försöker förena handling och reflektion, teori och
praktik, genom deltagande av berörda personer i att försöka hitta lösningar på frågor som har
betydelse för de berörda människorna (Holmstrand 2006). Här finns fem viktiga särdrag:

Mänsklig  utveckling,  deltagande  och  demokrati,  praktiska  frågor,  kunskap  –  i  -
handling  och  slutligen  kännetecknas  den  av  att  den  är  en  framväxande
utvecklingsprocess (a. a. s. 128).

Deltagarbaserad forskning är en aktionsorienterad forskning (Park 2006). Denna forskning
kan inkludera människor som har gemensamma intressen och problem i det dagliga livet och
ett gemensamt intresse att lösa dessa problem. Dessa frågor kan innefatta olika sociala frågor
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exempelvis hjälpa marginaliserade grupper i samhället, hälsofrågor, utbildningsfrågor, våld i
familjen och invandringsfrågor (a. a.).

Forskningscirkeln  

I detta sammanhang kan forskningscirkeln lyftas fram (Lahdenperä 2011). Forskningscirkelns
intentioner är att ta fram deltagarnas egna frågor. Dessa frågor, problem och dilemman har
deltagarna  exempelvis  mött  i  sin  vardag.  På  detta  sätt  kan  forskaren  från  akademin  och
berörda deltagare tillsammans producera ny och angelägen kunskap som i bästa fall kommer
till användning inom olika verksamheter i samhället (a. a.).

Forskningscirkeln har sina rötter i studiecirkeltraditionen och kan betraktas som en gren av
denna  (Holmstrand  & Härnsten  2003,  Härnsten  1991).  Forskningscirkeln  utvecklades  vid
Lunds universitet under senare delen av 1970- talet  med fackföreningsrörelsen. Vid Lunds
universitet  startade  ett  antal  högskolekurser  för  fackligt  förtroendevalda.  Båda  parter,
universitets lärare/ forskare och fackligt aktiva, upplevde att det fanns behov av diskussioner
och idéutbyte i andra och mer flexibla former. På detta sätt utvecklades forskningscirkeln som
en samarbetsform och en mötesplats. Det var problem som var viktiga för det fackliga arbetet
som  studerades.  Det  skedde  genom  att  fackliga  deltagare  ställde  sina  erfarenheter  mot
forskares kunskaper. Numer används forskningscirkeln inte bara inom fackföreningsrörelsen
utan också inom andra områden, exempelvis inom skolforskning (a. a.). 

Enligt  Holmstrand  och  Härnsten  (2003)  ges  i  forskningscirkeln  möjlighet  för  kritiskt
kunskapsarbete med demokratiska utgångspunkter. En demokratisk pedagogik handlar om:

Att  deltagarna  får  tänka  självständigt,  analysera  och  problematisera  utifrån  egna
erfarenheter samt bryta dessa mot erfarenheter från övriga deltagare i gruppen samt mot
annan kunskap som tillförs (Härnsten et al 2007 s. 13).

Syftet är att forskare och praktiker ska komma till någon gemensam insikt om vad som är
bästa  sättet  att  uppnå  önskad  förändring  (Holmstrand  2006,  Lewis  2006,  Lindhult  2012,
Mattson 2004, Park 2006). Det är ett nära samarbete mellan båda parter vilket medför under
bästa  förhållande  att  båda  parter  lär  sig  något  av  processen  under  forskningsarbetet/
utvecklingsarbetet (a. a.).

Det medför att forskaren och praktiker gemensamt arbetar och belyser ett problem (Gustavsen
2006, Holmstrand & Härnsten 2003). Det uppkommer en demokratisk dialog, ett givande och
tagande mellan samtliga inblandade i projektet. Det skapas en gemensam kunskap (a. a.).

I  detta  sammanhang lyfts  deltagarnas  olikhet  och  olika  sätt  att  se  på  och arbeta  med de
aktuella  problemen  fram.  Det  är  deltagarnas  olikhet  i  erfarenhet  och  olika  roller  som är
poängen  i  verksamheten.  Här  kommer  dock  forskarens  roll  även  att  bestå  av  forskarens
yrkeskunskap vars förmåga är att systematiskt angripa ett problem och en analytisk vana att
beskriva och att försöka förstå det:

Det innebär också att ha tillgång till en arsenal av metoder och teorier och en kunskap
att  använda relevanta sådana på de problem som det  gäller.  I  rollen ingår också en



13

snarast reflexartad vana att utgå från och söka efter vad som sedan tidigare är känt om
problemet (Holmstrand & Härnsten 2003 s. 162).

Den deltagarorienterade  forskningsansatsen inspirerar  andra  än  forskaren att  delta  aktivt  i
forskningsprocessen:

Det handlar således om att  forska med någon eller några, inte om eller ens för. Att
forska med betyder dock inte att forskarens roll likställs med praktikernas, eller att alla
är forskare (a. a. s. 160).

Forskarens roll är annorlunda än studier av mera traditionellt slag:

Forskaren deltar som forskande subjekt på samma villkor som de andra deltagarna i
samtal och diskussioner kring de frågor som studeras i cirkeln och forskarens kunskaper
och erfarenheter blir på så vis en del av det samlade materialet (Andersson 2007 s. 41).

Men forskaren har ett ansvar för att det som lyfts fram i forskningscirkeln inte bara tas för
givet  utan kritiskt  granskas,  problematiseras  och analyseras  utifrån  olika  erfarenheter  och
sammanhang.  Forskaren har  också ansvaret  att  dokumentera cirkelns  sammankomster  och
dennes  kompetens  används  när  det  gäller  att  ta  ansvar  för  och  föreslå  presumtiva
kunskapskällor och sätt att undersöka, analysera och systematisera de gemensamma frågorna. 

Enligt Andersson (2007) medför rollen som forskare och initiativtagare till en forskningscirkel
en maktaspekt.  Det  ligger  ett  särskilt  ansvar  på forskaren att  i  dialog med andra visa att
forskaren själv söker svar på de frågor som diskuteras:

Genom att  markera att  ”så här ser  jag på det  ” kan forskaren tydliggöra sina egna
synpunkter i diskussionen (a. a. s. 42).

Forskningscirkeln som metod strävar också efter att allas bidrag bemöts likvärdigt, dvs. se till
att alla kommer till tals genom arbetsformer som uppmuntrar detta. Det innebär inte att allt
som sägs får samma värde i relation till forskningsfrågan (a. a.).

Det bör även nämnas att forskaren tillsammans med deltagarna utvecklar kunskap som måste
hämtas  utanför  forskningscirkeln  (Andersson  2007,  Holmstrand  &  Härnsten  2003).
Forskarens yrkesroll innefattar också diskussioner och samarbete med andra forskare. Detta
samarbete är en viktig resurs att ta tillvara enligt Holmstrand och Härnsten om det ska bli en
både teoretisk  och praktisk användbar  forskning.  Tyvärr  har dessa professorer  sett  i  vissa
utvecklingssammanhang  som  benämns  aktionsforskning  en  tendens  till  att  undervärdera
forskarens bidrag och yrkeskunnande:

I  en  framväxande  så  kallad  lärarforskning  förutsätts  lärare  kunna  i  stort  sett  själva
genomföra forskning i sin egen verksamhet (Holmstrand & Härnsten 2003 s. 161).

Orsaken till att delar av forskarsamhället accepterar detta är att forskare har en tyst kunskap
som skulle behövas tydliggöras:

Många  forskare  är  helt  enkelt  inte  vana  att  formulera  vad  det  är  som  är  deras
yrkeskunskap.  Det  är  hittills  ganska  få  forskare  som  haft  möjligheten  att  genom
interaktion med praktiker få perspektiv på sin egen yrkeskunskap (a. a.).
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Forskare  som  arbetar  exempelvis  i  forskningscirklar  har  lyft  fram  och  synliggjort  sin
yrkeskunskap och denna erfarenhet kan också överföras till forskarens roll i deltagarbaserad
eller aktionsinriktad forskning i allmänhet (a. a.).

I detta sammanhang tolkar jag att Holmstrand och Härnsten (2003) definierar yrkeskunskap
med den kunskap som innefattar praxiskunskap eller den praktiska undervisningens kunskap,
exempelvis när lärare undervisar i ett klassrum eller möter och/ eller samarbetar med elever
eller andra lärare. I samband här bör nämnas att min uppsats innefattar en forskningsansats
och innehåll  som Holmstrand och Härnsten  efterfrågar,  en lärarforskning som leds av  en
forskare/  projektledare  som  har  en  tydlig  yrkeskunskap  inom  gymnasieskolan/  komvux
verksamhet och en anknytning till universitetsforskning. Undersökningen inkluderar också en
grupp deltagare som tillsammans har en lång praxiserfarenhet som SFI och SVA lärare. 

3.2  Livsberättelser  en  ansats  som  värnar  om  vuxnas  erfarenhet  och
kunskapsutveckling

Livsberättelse  är  en  kvalitativ  forskningsansats  inom  exempelvis  samhällsvetenskap  och
humaniora (Dominicé 2000).  Den har sitt  ursprung inom sociologins Chicagoskola vilken
ville förklara och beskriva sociala grupper och organisationer genom att studera den verkliga
och  levda  världen  (a.  a.).  Inom  pedagogisk  forskning  har  bland  annat  livsberättelse  sitt
ursprung  i  polska  studie  om  vuxenstuderande  och  efter  andra  världskriget  i  exempelvis
amerikanska  och  svenska  studier  kring  lärandeförhållanden  (Bron-  Wojciechowska  1992,
1999, Davies 2008, Torpsten 2008). En av de första som använde sig av livsberättelser inom
högre  utbildning  var  Agnieszka  Bron-  Wojciechowska  som  inom
folkhögskollärarutbildningen i Linköping har låtit deltagarnas livsberättelser bilda grund för
stora  delar  av  undervisningen  i  vuxenpedagogik  (Bron-  Wojciechowska  1992,  Härnsten
2006). En annan forskare är Pierre Dominicé (2000) som har använt sig av livsberättelser i
samband med fortbildning  av  lärare.  Denna  utbildning  har  han  bedrivit  vid  sitt  institut  i
Genève (a. a.).  

I forskningscirkeln erbjuds deltagarna att förmedla sin erfarenhet med hjälp av livsberättelser.
I  en  livsberättelse  lyfts  helheten  och  förförståelsen  fram  (Bron-  Wojciechowska  1992).
Forskningsproblemet angrips utifrån en helhetssyn. Det väsentligaste är att förstå verkligheten
inte förklara den:

Den metodologiska vägen har en upptäckande karaktär, till skillnad mot en bevisande.
Det är inte den hypotetiskt- deduktiva metoden som är karaktäristisk för ansatsen utan
en tolkande metod (a. a. 36).

Detta  kan  exempelvis  ske  i  en  forskningscirkel,  där  deltagarna  byter  erfarenheter  med
varandra.  När  deltagarna  lyfter  fram  sina  livsberättelser  kan  gemensamma  teman  och
frågeställningar komma fram som sedan kan ligga till grund för forskningscirkelns studie. På
detta  sätt  upplever jag att  alla  deltagare har  en möjlighet  att  få  tid att  tänka på sin egen
erfarenhet och förståelse angående det aktuella ämnet, när de får en tid att författa sin egen
livsberättelse. Alla deltagare kan också på detta sätt synas och bli hörda. 
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I denna uppsats används begreppet livsberättelse som innebär  ”den intervjuades berättelser
om sitt liv” (Salminen- Karlsson 1994). Det finns också ett intresse att synliggöra och utgå
från individens minne, dvs. vad individen kommer ihåg av det han/ hon har varit med om i sitt
liv (Cohen & Manion 1994, Dominicé 2000, Härnsten 2006). Individen kommer att delge sina
minnen genom berättelserna (Härnsten 2006). Denna berättelse framförs av individen själv
och med individens egna ord.  Livsberättelsen innefattar  ett  visst  antal  år  som exempelvis
individen levt, en livscykel (a. a.).

En individs  livsberättelse  är  unik,  tillhör  den  enskilda  individens  liv  och upplevelse.  Det
medför  att  den  ska  ses  och  analyseras  i  detta  unika  perspektiv  enligt  Dominicé  (2000).
Livsberättelsen är präglad av den enskilde berättarens sociala och kulturella bakgrund och
referenser, exempelvis kön, familjeerfarenheter, skola, arbetslivsförhållanden och samhälle.
När informanten berättar, tolkar och analyserar om en viss livssituation, relaterar han/ hon
alltid till sitt sätt att tänka. Informantens uppfattning är präglad av en specifik social bakgrund
som  involverat  dennes  syn  på  skilda  livssituationer.  Det  är  också  viktigt  att  fånga
informanternas sätt att tänka om sitt liv. I ett livsperspektiv där informanten sätter sig själv i
ett större sammanhang, dvs. informanten och omvärlden kring informanten (a. a.). 

En forskare som använder denna typ av undersökningsmetod har en roll att försiktigt guida
individen genom ett  specifikt  ämne som skall  belysa  episoder  i  individens  liv  (Cohen &
Manion 1994, Dominicé 2000, Härnsten 2006). En livsberättelse har ett vittgående potential
att förstå förhållandet mellan exempelvis individens personliga livssituation, samhälleliga och
allmänna frågeställningar kring en specifik fråga (a. a.). I det aktuella projektet kommer de
berörda  SFI  och  SVA  lärarnas  livsberättelser  angående  undervisning  och  möte  med
invandrarelever vara detta centrum.

På detta sätt sätts vid livsberättelsestudier den enskilde individens erfarenhet i centrum (Bron-
Wojciechowska 1992, Härnsten 2006). Individens erfarenhet består av både känslor, tankar
och handlingar. Det är detta som synliggörs och bearbetas i en process:

Det innebär bland annat att sätta ord på, samtala och reflektera kring, samt även värdera
betydelsen av det som skett. Tidigare erfarenhet påverkar tolkningen, liksom tänkbara
framtida företeelser (Härnsten 2006 s. 390).

Det är också viktigt att erkänna att erfarenhetsstudie tar tid. Under detta erfarenhetsarbete
handlar det om att forskaren under längre tid bygger upp en anda av trygghet och solidaritet i
mindre grupper, exempelvis inom en forskningscirkel. I dessa grupper ingår deltagare som
delger och byter erfarenhet med varandra (a. a.).

Enligt Dominicé (2000) bör livsberättelser användas vid sociala och humanistiska studier av
specifika  teman,  exempelvis  kvinnofrågor,  arbetslivsfrågor  eller  arbetsmarknadsfrågor.
Livsberättelser kommer på detta sätt relateras till en social fråga som kan engagera en grupp
vuxna. På liknande områden kan deltagarbaserad forskning användas enligt Holmstrand och
Härnsten (2003). På detta sätt kan även teman och frågor som berör livsåskådning, livsfrågor
och  kulturmöten  sammankopplas  med  en  forskningsansats  som  bygger  på  livsberättelser
(Gunnarsson 2011).
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3.3 Forskningscirkelns arbetssätt, livsberättelsestudier

I  detta  deltagarbaserade  uppsatsprojekt  används  livsberättelsestudier.  Deltagarnas
livsberättelser leder till att forskningscirkelns medlemmar, forskaren och deltagarna ur dessa
berättelser upptäcker teman och frågor som de sedan kan diskuteras och studeras vidare. 

Det är några forskare som inspirerat denna undersökning att arbeta med livsberättelser, Bron-
Wojciechowska (1992), Dominicé (2000), Härnsten (2006) och Salminen- Karlsson (1994).
Utifrån  dessa  forskares  uppfattning  utformas  ett  tillvägagångssätt  som  används  i  denna
uppsats. Samtliga ovan nämnda forskare poängterar att det inte finns ett tillvägagångssätt när
en  forskare  arbetar  med  livsberättelser.  Forskaren  har  möjlighet  att  utifrån  vissa  givna
förhållningssätt utforma sin individuella metod. De förhållningssätt som denna undersökning
utgår  från  kommer  framförallt  från  Dominicé,  Härnsten  och  mina  individuella  inslag.
Tillvägagångssättet är följande:  

• Inspiration
• Livslinje 
• Skriftliga/ muntliga berättelser (Härnsten 2006 s. 394ff) 

Inspiration

Vid första mötet med forskningscirkeln får undersökningens deltagare, i detta fall SFI och
SVA  lärarna,  information  om  innebörden  av  deltagarbaserad  forskning  och
livsberättelsestudier. Vid denna upptakt får de också en förklaring till vad projektet handlar
om.

Detta samtal består av innebörden av att berätta en livsberättelse. En berättelse som handlar
om någons  upplevda situation  präglas  alltid  av  den tid  som den berättas  enligt  Härnsten
(2006). Nuets tid och sammanhang genomsyrar alltid en berättelse som handlar om dåtiden.
Även om berättaren har en ambition att minnas hur det egentligen var, är det nuet som bidrar
till konstruktionen av minnet. Berättaren har alltid ett val angående vad som ska delges andra.
Det är berättaren som avgör vad som ska berättas. Berättaren har själv ansvar för vad som
berättas (a. a.). 

Ytterligare inspiration får deltagarna genom att vi tillsammans diskuterar hur en livsberättelse
kan  användas  i  vårt  sammanhang,  dvs.  att  minnas  olika  undervisningssituationer  som vi
tidigare  har  upplevt.  Dessa  undervisningssituationer  ligger  sedan  till  grund  för
forskningscirkelns val av teman och studieområden.

Vid  detta  tillfälle  diskuterar  vi  också  kring  ämnen  som  livsåskådning,  livsfrågor  och
kulturmöten i relation till våra erfarenheter om olika undervisningssituationer. 

Livslinje

Vid samma tillfälle får undersökningens deltagare, SFI och SVA lärarna, sätta igång med att
minnas sina liv. Det görs genom att de uppmanas att rita en livslinje. Denna livslinje kan både
bestå av en raklinje men också en annan form som till exempel en berg- och dalbana, som
berg med vassa toppar eller som en cirkel. Livslinjens form är präglad av hur den enskilde
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individen uppfattar och tolkar sitt liv. Ibland ser den enskilde individen på sitt liv som en rak
linje. På denna linje kommer individen att uppleva en rad av viktiga händelser. Det går också
att se på livet i en cirkel. Vissa händelser upplevs som något man har upplevt tidigare. På detta
sätt känns det upplevda som en tidigare upplevelse. Exempelvis när en förälder är med sitt
barns  skolavslutning  kan  föräldern  återigen  uppleva  sin  egen skolavslutning  som var  för
många år sedan.

På denna livslinje skriver deltagarna upp händelser som de minns och som har en anknytning
till  det  aktuella ämnet.  Detta arbete gör forskningscirkelns deltagarna hemma. De berättar
sedan om sina livslinjers innehåll under forskningscirkelns möten.  

Skriftliga/ muntliga berättelser

Nästa steg i undersökningen är att spinna vidare på deltagarnas egna livslinjer och skriftliga
berättelser (Härnsten 2006, Härnsten et al 2007). Vid kommande sammankomster för jag och
deltagarna samtal utifrån deltagarnas livslinjer och skriftliga/ muntliga berättelser. 

I detta sammanhang bör också uppmärksammas att en livsberättelse varken är rätt eller fel
enligt Dominicé (2000). Det finns heller aldrig en slutgiltig version. En deltagares berättelse
är inte en avslutad produkt. Livsberättelsen tolkas både av deltagare och av forskare. Det är en
ändlös  process  (a.  a).  I  detta  projekt  kommenterar  deltagarna  sina  livslinjer  som  sedan
förvandlas  till  livsberättelser.  Jag  som forskare/  projektledare  lyssnar  och  diskuterar  med
deltagarna om deras livsberättelsers innehåll och vid ett senare tillfälle tolkar och analyserar
både jag och deltagarna detta innehåll.    

Därefter tar vi tillsammans fram huvudteman från deltagarnas livsberättelser som består både
av gemensamma teman och frågor och av unika och individuella teman och frågor som endast
enskilda deltagare har lämnat ifrån sig. Därefter fördjupar vi oss i dessa teman och frågor. På
detta sätt fortsätter forskningscirkelns process. Vi berättar, tolkar och försöker förstå de teman
och frågor som uppkommer ur deltagarnas livsberättelser.  Under forskningscirkelns träffar
spelar jag in samtalen. Det gör jag för att jag och deltagarna ska kunna gå tillbaka och minnas
våra samtal och diskussioner. 

Även Andersson (2007) har upplevt fördelen med att använda bandspelare och spela in en
forskningscirkels samtal. På detta sätt finns en möjlighet att kunna gå tillbaka till intressanta
dialoger  som uppkommer  vid  forskningscirkelns  träffar  (a.  a.).  De inspelade  dokumenten
skrivs ut av mig och därefter delar jag ut dem till samtliga deltagare vid nästa cirkelmöte.
Deltagarna läser igenom och eventuellt kommenterar dessa texter. Texterna finns sedan med
under  hela  forskningscirkeln  och  vi  kan  återvända  till  dem.  Bearbetning  och  analys  av
materialet sker därigenom kontinuerligt tillsammans med övriga deltagare:

Life story är en kollaborativ metod, forskaren är inte ensam om att skapa, disponera
över och analysera materialet (Salminen- Karlsson 1994 s. 44).

Forskningscirkelns deltagare är hela tiden närvarande genom sina krav angående materialets
användning och sina egna tolkningar om de teman och frågeställningar vi tar upp. Även jag
måste förhålla mig till materialet. Här använder jag ett tolkande sätt:
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Forskaren utgår från intervjusubjektens livssituationer och ger sina tolkningar av dessa.
De intervjuade beskriver livshändelser men forskaren ger dem deras mening (a. a. s.
45).

Jag  låter  deltagarna  berätta  sina  livsberättelser  kring  olika  berättelser  och  teman  som
uppkommer vid våra sammankomster. Det medför att livsberättelsens innehåll tas tillvara. Ur
deltagarnas  livsberättelser  uppkommer  uppsatsens  teoretiska  perspektiv.  Det  teoretiska
perspektivet  är  endast  ett  hjälpinstrument  för  att  lyfta  fram  deltagarnas  livsberättelsers
innehåll och de teman och frågeställningar som uppkommer.    

3.4 Uppsatsens tillförlitlighet

Denna undersöknings tillförlitlighet måste ses i relation till val av ansats och metod, i detta
fall deltagarbaserad forskning och livsberättelsestudier.

Deltagarbaserad forsknings tillförlitlighet 

Här ställde jag följande frågor. Hur säkerställs en rimlig tolkning? Med vilken bakgrund kan
jag hävda mina anspråk i fråga om kunskapsutveckling i en forskningscirkel?

Enligt  Andersson  (2007)  beskrivs  validitet  som  ett  dilemma  inom  forskning  med
aktionsforskningsansats. Hon lyfter fram forskare som Zeichner och Noffke (2001) som anser
att  praktikerforskning  inte  ska  bedömas  efter  de  validitetskriterier  som  brukas  inom
traditionell forskning. De förespråkar alternativa bedömningsgrunder som exempelvis termen
trovärdighet:

Något  som  kan  ge  praktikerforskningen  legitimitet  utifrån  dess  egna  villkor.
Trovärdighet  skulle  då  …  kunna  beskrivas  som  tolkning  gjord  på  goda  grunder  i
relation till dessa kärnfrågor (Andersson 2007 s. 54).

Här bör också grundtanken med forskningscirklar lyftas fram, att alla deltagare är medskapare
av kunskapen som uppkommer under cirkelns gång, från cirkelns start till presentationen av
cirkelns resultat. I detta sammanhang måste forskaren vara självkritisk, diskutera den egna
forskarrollen  bland  annat  i  relationen  till  trovärdighetskriteriet  och  i  relationen  till
forskningscirkelns  deltagare  (a.  a.).  Även  Herr  och  Anderson  (2005)  diskuterar
validitetsfrågan  inom  aktionsforskningen.  De  lyfter  fram  fem  kriterier  som  berikar
diskussionen  om  validitet  för  studier  inom  aktionsforskningen;  demokratisk  validitet,
processvaliditet, dialogisk validitet, resultat validitet och katalytisk validitet.

Demokratisk validitet

Deltagandet i forskningscirkeln ska vara frivilligt, cirkeln ska utgå från deltagarnas frågor mot
bakgrund av deras erfarenhet, cirkeln ska inledas med att exempelvis samtliga deltagare får
skriva  och  presentera  sina  egna  erfarenheter  inom  det  aktuella  ämnet  och  utifrån  det
uppkommer sedan teman och frågeställningar som skall diskuteras under cirkelns träffar.

Processvaliditet
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Samtliga deltagare i forskningscirkeln ska bidra till att belysa de teman och frågor som ska
undersökas. Resultatet av forskningscirkeln ska bygga på de erfarenheter som uppkommer
under cirkelns sammankomster:

Hit räknas så väl mina som övriga deltagares erfarenheter samt de inbjudna experternas
bidrag (Andersson 2007 s. 197).

Deltagarna ska också vara delaktiga i hela processen.

Dialogisk validitet

Dialogen är central.  I dialogen ska deltagarna komma fram i forskningscirkeln och de ska
även  vara  med  i  det  kontinuerliga  analysarbetet.  Då  kommer  det  att  frambringas  en
reflekterande dialog på likvärdiga villkor mellan deltagarna och mellan deltagarna och mig
som forskare/ projektledare.

Resultatvaliditet

Enligt  Andersson  (2007)  finns  inom  deltagarbaserad  forskning  en  strävan  att  lyfta  fram
grupper vars röster inte hörs så ofta bland beslutsfattare. I detta sammanhang är det viktigt att
var och ens erfarenhet och kunskaper blir lyssnade till och erkända. Detta kan ge deltagarna
kraft att handla utåt och i relation till andra grupper i samhället. Andersson har i sin forskning
lyft fram:

Ur ett emancipatoriskt perspektiv har forskningscirkeln haft betydelse då den bidragit
till deltagarnas förändrade syn på sina egna möjligheter att kunna påverka beslutsfattare
och andra yrkesgrupper i sitt arbete (a. a. s. 197f).

I detta hänseende kommer också syftet att vara att ge möjlighet att ta fram och belysa olika
deltagares erfarenheter för att med detta bidra till en ökad kunskap om frågan. Här kommer
det  att  utvecklas  en  perspektivrikedom  med  olika  tolkningar  som  kritiskt  granskas  mot
varandra.

Katalytisk validitet

Det  är  dialogen  och  den  ömsesidiga  respekten  som kommer  att  vara  förutsättningen  för
förändring och forskningscirkelns ambition ska vara att utveckla deltagarnas tilltro till  sin
egen förmåga att lära känna verkligheten så att de kan förändra den. Med handlingsberedskap,
insikter  och  ökad  tilltro  till  den  egna  förmågan  att  kunna  påverka  ges  troligtvis  bättre
förutsättningar för forskningscirkelns deltagare att i framtiden kunna arbeta för förändringar
de anser behövas (a. a.).

Livsberättelsestudiers tillförlitlighet  

Även  livsberättelsestudier  utvinner  kunskap  genom  analys  av  enskilda  individers
livsberättelser:
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Metoden utgår från en respekt för individen som skapare av sitt eget liv. Man utgår
också från att individens tolkning av sin omgivning och sitt liv har ett vetenskapligt
värde (a. a. s. 7)

Den enskildes livslopp kan och bör i en life history – studie förstås i förhållande till det
typiska för hennes tid, kön och sociala ställning o. s. v. – men däremot behöver den inte
representera det typiska (a. a. 23).

På detta sätt bedömde jag att de berörda SFI och SVA lärarnas livsberättelser var unika. Det
medför  att  denna  typ  av  forskning/  undersökning  inte  kan  bedömas  efter  traditionella
reliabilitets-,  representativitets-,  objektivitets-,  pålitlighets-  och  trovärdighetskriterier  som
oftast används till exempel inom den positivistiska forskningstraditionen (Herr & Anderson
2005, Salminen- Karlsson 1994). 

En uppfattning är att en livsberättelse vid exempelvis en intervju inte uttrycker traditionell
vetenskaplig exakt kunskap om det levda livet (Salminen- Karlsson 1994). Det beror på att
den  intervjuades  berättelser  är  subjektiv.  Livsberättelsemetoden  kan  jämföras  med
historieskrivandet:

Den process där den intervjuade rekonstruerar och tolkar sitt liv utifrån händelser är
analog med den process där historieskrivaren tolkar och rekonstruerar historia utifrån
olika källor (a. a. s. 52).

Min livsberättelsemetod byggde på djupinformation från åtta SFI och SVA lärare. Hur ställdes
detta i relation till representativitet? Behovet av representativitet varierar med studiens syfte.
Ibland kan ett enskilt liv och en enskild händelse vara tillräckligt för en studie:

Och sist och slutligen representerar varje liv endast sig själv (a. a. s. 53).

Enligt  denna  metod  är  traditionell  objektivitet  omöjlig  för  mig,  eftersom  den  består  av
personlig information och ett nära förhållande mellan mig som forskare/ projektledare och
mitt subjekt, SFI och SVA lärarna. Dock fanns det andra kriterier för vetenskaplighet för min
uppsats.  Jag  valde  istället  för  en  objektivitet,  en  tillkännagiven  subjektivitet  där
dokumenteringen av forskningsprocessen och min uppfattning och attityd visades tydligt i
projektet,  uppsatsen  (Herr  &  Anderson  2005,  Salminen-  Karlsson  1994).  Även  mina
deltagares uppfattning deklarerades på liknande sätt. 

3.5 Uppsatsens etiska förhållningssätt

Jag ansträngde mig att vid planeringen av och under arbetets gång med forskningscirkelns
deltagare följa en strävan mot en god forskningsmoral, tillämpa etiska principer och försöka
undvika etiska dilemman.  Det  var också viktigt  att  jag som forskare/  projektledare tänkte
igenom:

Vad deltagarna kan ställas inför under forskningsprocessen, och arbeta för att minimera
risker med deltagande i en studie (Andersson 2007 s. 51).

Jag hade som målsättning att medvetandegöra och bearbeta systematiskt de grundläggande
principer, normer och värden som inkluderades i forskningsetiken (Coghlan & Brannick 2010,
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Eliasson 1995, Hermerén 1986, Herr & Anderson 2005, McNiff & Whitehead 2009).  Jag
skyddade mina deltagares rättigheter genom att följa en etisk forskningsprocess. 

Allmänna etiska regler som jag kom att beakta i denna uppsats var respekten för den enskilde
individen som ställde upp som deltagare i forskningscirkeln. Deltagaren fick själv bestämma
om han/ hon skulle vara med eller inte vara med i den aktuella forskningscirkeln och fick
information om eventuella risker som kunde uppkomma under projektets gång (a. a. ).

Det finns också en möjlighet i en deltagarbaserad studie att:

Tillsammans med deltagarna diskutera frågor som rör deras medverkan. Genom att man
träffas  vid  upprepade  tillfällen  kan  frågor  belysas  och  diskuteras  och  olika
ställningstaganden göras under studiens gång (Andersson 2007 s. 51).

I Sverige har Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet ställt upp etiska regler och
forskningsetiska principer som skall följas vid forskning (HSFR 1998). Dessa etiska regler
och forskningsetiska principer är också användbara i en deltagarbaserad studie. Enligt HSFR
kan samhället och dess medlemmar ställa krav att forskning bedrivs, inriktas på väsentliga
frågor  och  håller  hög  kvalitet.  Kravet  kallas  forskningskravet.  Det  finns  även  ett
individskyddskrav. Vilket innebär att samhällets medlemmar har ett krav att:

Individen får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning
(a. a.).

Detta grundläggande individskyddskrav innefattar fyra allmänna huvudkrav. Dessa huvudkrav
är  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet.  Dessa
etiska krav var även utgångspunkten för denna uppsats. 

Informationskravet

Vid  första  sammankomsten  informerade  jag  för  undersökningens  deltagare  om projektets
uppgift och vilka villkor som gällde för deltagarna, att deltagandet var frivilligt och att de har
rätt att avbryta sin medverkan. Jag berättade om projektets syfte och beskrev i stora drag hur
en forskningscirkel skulle gå till. Slutligen talade jag om att alla uppgifter som samlades in
endast  skulle  användas  till  denna  undersökning  och  att  forskningsresultatet  skulle
offentliggöras i en rapport. 

Samtyckeskravet

Jag berättade för deltagarna att de har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Det var
viktigt att jag fick deltagarnas samtycke till att delta i undersökningen, eftersom de skulle göra
aktiva insatser i projektet genom att delge sina erfarenheter, livsberättelser och synpunkter på
de teman som vi skulle diskutera om under våra sammankomster. Återigen talade jag om att
de självständigt bestämde om hur länge och på vilka villkor de skulle delta och att om någon
skulle begära att få strykas ur mitt forskningsmaterial skulle detta tillgodoses.

Konfidentialitetskravet
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Deltagarna  fick  veta  att  alla  uppgifter  i  undersökningen  som  de  delgav  mig  och  andra
deltagare i forskningscirkeln skulle behandlas konfidentiellt. Personuppgifter skulle förvaras
på ett sätt så att obehöriga inte skulle kunna ta del av dem. Detta var viktigt eftersom projektet
inkluderade  inte  bara  SFI  och  SVA lärarna  utan  också  deras  invandrarelever.  Det  gällde
framför allt att skydda tredje part, eleven, så att inte dennes identitet kunde bli offentlig. Jag
följde följande regel:

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på
ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående (a. a.)

Jag vidtog även åtgärder för att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer,
exempelvis  berättelser  som  handlade  om  invandrarelever.  Elevernas  identitet  skyddades
genom kodning, dvs. inga personuppgifter förekom i rapporten. Deltagarna fick möjlighet att
komma  med  förslag  till  denna  kodning,  pseudonym.  Deltagarna/lärarna  fick  också  läsa
igenom det utskrivna utkastet till rapporten och de kommenterade den. I detta sammanhang
måste poängteras att livsberättelsemetoden kan:

Brottas  med  ett  särskilt  etiskt  problem  när  det  gäller  publicering  av  resultat:
integritetsskyddet (Salminen- Karlsson 1994 s. 49).

Vid publicering av en rapport som har skrivits utifrån en deltagarbaserad forskningsansats och
speciellt en livsberättelseansats kan subjekten/ deltagarna bli igenkända, även vid traditionella
försök att garantera anonymitet.  Det beror på att informationen om individen kan ha varit
mycket omfattande:

Att å andra sidan ändra på alltför många uppgifter gör att berättelsen snabbt förlorar i
autenticitet.  Det  tycks  inte  finnas  några  rekommendationer  angående  forskarens
hantering av detta dilemma (a. a.).

Det gällde för mig som forskare/  projektledare att  komma med en god etisk lösning som
kunde appliceras på den aktuella forskningsuppgiften. Jag bad också om och fick hjälp och
förslag till sådana lösningar av mina deltagare. 

Nyttjandekravet

Slutligen informerade jag för deltagarna att insamlade uppgifter från forskningscirkeln endast
användes för forskningsändamål, detta projekt (HSFR 1998). Uppgifterna används inte för
exempelvis beslut eller åtgärder som direkt kunde påverka den enskilde deltagaren eller tredje
part, SFI och SVA lärarnas elever.  

Därefter  informerade  jag  att  forskningsrådet  också  har  utfärdat  några  rekommendationer,
exempelvis att undersökningens deltagare har rätt att få en rapport eller sammanfattning av
undersökningen.  Det  upplevdes  självklart  eftersom  jag  och  forskningscirkelns  deltagare
skapade ett utvecklingsarbete inom skolans sektor och att intentionen med projektet byggde
på en deltagarbaserad forskningsansats.

3.6 Forskningscirkelns deltagare
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Val av aktörer till forskningscirkeln gjordes inom en lärargrupp som finns på en komvuxskola
som bedriver SFI och SVA undervisning. Urvalet bestod av åtta lärare som undervisat under
en  längre tid,  ca  15-  40 år.  Alla  dessa lärare är  idag verksamma på den aktuella  skolan.
Gemensamt för oss är att vi har en erfarenhet och upplevelse som lärare vid en komvuxskola,
mina aktörer som SFI och SVA lärare och jag som gymnasielärare vid samma skola. 

Enligt  forskarna  Bron-  Wojciechowska  (1992),  Cohen  och  Manion  (1994),  McNiff  och
Whitehead (2009), Torpsten (2008) och Wingård (1998) ska deltagarna presenteras. Här kan
forskaren  antingen  presentera  deltagarna  med  deras  egna  namn,  födelseår  eller  med
deltagarnas samverkan välja pseudonymer till dem (a. a.). Ibland väljer deltagare att öppet
presentera sig med namn i en undersökning. Det gjorde exempelvis de deltagare som var med
i projektet  ”Levt liv som kunskapskälla. Livsberättelser i högre utbildning” (Härnsten et al
2007). Rapporten skrevs av 13 högskollärare som tillhörde en forskningscirkel som leddes av
Gunilla Härnsten (a. a.). På liknande sätt inkluderar min forskningscirkel en grupp SFI och
SVA lärare som har arbetat vid en komvuxskola.

Vid  ett  av  forskningscirkelns  möten  diskuterades  hur  forskningscirkelns  deltagare  ska
presenteras. Det fanns tre olika alternativ:

1. Öppen presentation med deltagarnas rätta namn, ålder, kön och hur länge
de har jobbat som lärare i olika skolformer

2. Dold presentation med fiktivt namn, endast, kön och hur länge de har
jobbat som lärare i olika skolformer 

3. En  medelväg,  deltagarna  presenteras  med  rätta  initialer  (exempelvis
Ann-Charlotte Gunnarsson = AG), ålder, kön och hur länge de har jobbat
som lärare i olika skolformer

Det beslutades vid cirkelträffen att alternativ tre var den bästa lösningen. Det var också en av
deltagarna som kom på denna lösning. Här nedan presenteras undersökningens åtta deltagare,
SFI och SVA lärarna. Dessa deltagare/ lärare presenterar sig i den ordning som de har berättat
sina livsberättelser. Sist presenteras jag, uppsatsens forskare/ projektledare.

LE Jag är kvinna och jag är född i mitten av 1950- talet. Jag är utbildad till både förskollärare
och mellanstadielärare samt vidareutbildar mig till att bli gymnasielärare i ämnena svenska
och svenska som andraspråk. Jag har arbetat inom grundskolans särskola, gymnasiesärskolan
och vid grundskolan på mellanstadiet och högstadiet som klasslärare och lärare i svenska som
andraspråk under perioden 1980- 2011 i en medelstor stad, Kalmar. 2011 började jag arbeta på
Komvux som SFI lärare och svenska som andraspråklärare.

TE Jag är man och jag är född i början av 1950- talet. Jag är utbildad till mellanstadielärare
och  har  vidareutbildat  mig  och  studerat  flera  kurser  vid  högskola  bland  annat  i
vuxenpedagogik, svenska som andraspråk och matematik. Jag har arbetat från mitten av 1970-
talet som mellanstadielärare och klasslärare inom grundskolan i en medelstor stad, Kalmar.
Jag började arbeta vid Komvux i denna stad 1995 som SFI lärare och senare som lärare på
grundläggande  nivå.  Jag  har  också  under  denna  tid  undervisat  i  grundskoleämnen  vid
Komvux  exempelvis  svenska,  engelska,  samhällskunskap  och  matematik.  Under  en  kort
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period  arbetade  jag  på  individuella  programmet  och  undervisade  ensamkommande
flyktingbarn i diverse ämnen.

AJ Jag är kvinna och jag är född i slutet av 1960- talet. Jag är utbildad till grundskollärare och
gymnasielärare  i  ämnena  svenska,  svenska  som  andraspråk  och  engelska.  Jag  har
vidareutbildat mig vid högskola och studerat flera kurser bland annat i ämnen som svenska
och engelska. Jag har arbetat vid en folkhögskola. Denna skola låg i en invandrartät förort
utanför Stockholm. Där undervisade jag utländska elever på gymnasienivå. Därefter flyttade
jag till mindre ort i Mellansverige, Dalarna och arbetade både inom grundskolans högstadier
och vid komvux. 2008 flyttade jag vidare till  en medelstor stad,  Kalmar.  Där började jag
arbeta vid en grundskola som specialpedagog och svenska som andraspråklärare. Efter något
år byte jag arbetsplats och började arbeta vid Komvux i denna stad. Där har jag arbetat som
SFI lärare, lärare på grundskolenivå och gymnasienivå i ämnen som svenska, svenska som
andraspråk och engelska.

KC Jag är kvinna och jag är född i slutet av 1940- talet. Jag är utbildad till lågstadielärare och
har även vidareutbildat mig och studerat flera kurser vid universitet bland annat svenska som
andraspråk.  Jag  blev  lågstadielärare  1970  och  började  arbeta  som  lågstadielärare  och
klasslärare i Skåne och i Malmö. Jag flyttade senare till en medelstor stad, Kalmar. I början av
1980- talet arbetade jag vid en grundskola i denna stad. Jag undervisade invandrarbarn. 1982
bytte jag arbetsplats och började arbeta vid Komvux i denna stad. Där arbetade jag som lärare
inom grundläggande vuxenutbildning i ämnet svenska som andraspråk.

CS Jag är kvinna och jag är född i mitten av 1950- talet. Jag är utbildad ämneslärare i ämnena
svenska,  svenska  som  andraspråk  och  moderna  språk  exempelvis  italienska.  Jag  började
arbeta som lärare vid ett studieförbund 1977 i Uppsala. Jag undervisade i ämnet svenska för
invandrare/  svenska  som  främmande  språk.  Jag  har  även  arbetat  inom  den  kommunala
vuxenutbildningen i ämnet svenska för invandrare i denna stad. I början av 1990- talet flyttade
jag till en medelstor stad, Kalmar. Jag började arbeta vid Komvux i denna stad 1994. Där har
jag arbetat på flera nivåer exempelvis SFI, svenska, svenska som andraspråk på gymnasienivå
och undervisat kurser i italienska på gymnasienivå.

SB Jag är kvinna och jag är född i mitten av 1950- talet. Jag är utbildad grundskollärare åk 4-
9 i ämnena svenska och samhällsorienterade ämnen. Jag blev examinerad lärare år 2000 och
då var jag 45 år. Tidigare i livet har jag arbetat inom olika områden, men jag fick möjligheten
att pröva på läraryrket vid en komvuxskola i en förort till Stockholm. Där fick jag arbeta inom
SFI verksamheten. Denna erfarenhet inspirerade mig att söka lärarutbildningen. Jag kom in
vid  en  högskola  i  en  medelstor  stad,  Kalmar.  När  jag  var  färdig  med sin  lärarutbildning
började jag att arbeta som lärare i denna stad. Jag har arbetat inom grundskolan och komvux.
På Komvux har jag arbetat som SFI lärare och lärare i samhällskunskap på grundskolenivå.

BA Jag är kvinna och jag är född i början av 1950- talet. Jag är utbildad lågstadielärare och
har även vidareutbildat mig och studerat flera kurser vid högskola bland annat i ämnet barns
språkutveckling,  svenska  som  andraspråk  och  vuxenpedagogik.  Jag  har  arbetat  som
lågstadielärare och klasslärare åren 1976- 1989, i en förort till Stockholm. Mellan åren 1989-
1992 bodde jag med min familj i Lausanne. Där startade jag en skolfilial, svenska skolan i
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Genève i Lausanne. Året 1992 flyttade jag med min familj tillbaka till Sverige. Vi flyttade till
en medelstor stad, Kalmar. Jag började arbeta som utbildningsvikarie inom grundskolan 1993
och  i  november  1995  började  jag  arbeta  vid  Komvux  i  denna  stad.  Jag  arbetade  inom
grundläggande nivå i ämnet svenska som andraspråk och i ämnet matematik på låg nivå.

UH Jag är kvinna och jag är född i slutet av 1940- talet. Jag är utbildad lågstadielärare och jag
fick denna examen i början av 1970- talet. Jag har arbetat som lågstadielärare och klasslärare
samt som lärare inom grundskolans särskola i en medelstor stad, Kalmar. Jag har arbetat i
över 20 år vid Komvux i denna stad. Där har jag undervisat invandrarelever i ämnet svenska,
SFI. Jag har undervisat detta ämne inom flera nivåer, steg 1, steg 2 och steg 3.           

Jag/  AG är  också  en  av  aktörerna  i  uppsatsen.  Min  förkunskap  och  mitt  intresse  för
livsåskådning och livsfrågor grundar sig i erfarenheten som lärare inom ungdomsgymnasiet
och komvux. Jag är utbildad ämneslärare, gymnasielärare i ämnena historia, religionskunskap,
samhällskunskap  och  geografi.  Jag  har  också  undervisat  i  ämnet  etik  och  livsfrågor  vid
komvux  teoretiska  gymnasieutbildning  och  inom  vårdprogrammet.  Jag  är  också  utbildad
teolog.  De  frågor  som  har  stimulerat  mig  som  praktiserande  gymnasielärare  har  också
påverkat  denna  undersökning.  Jag  har  mött  elever  med  olika  sociala  bakgrunder,  skilda
livsåskådningsbakgrunder  och  elever  som  ställt  olika  livsfrågor.  Det  har  jag  mött  som
religionslärare och lärare i ämnet etik och livsfrågor. Det var detta som gav mig inspiration för
något år sedan att undersöka elevers syn på detta ämne utifrån livsberättelseperspektiv. Det
gjorde  jag  i  en  CD-  uppsats  i  pedagogik  (Gunnarsson  2011).  Denna  uppsats  gav  sedan
inspiration att fortsätta med ämnet, men utifrån ett lärarperspektiv och i detta fall SFI och
SVA lärare.  Detta  är  en  grupp  lärare  som ständigt  möter  elever  med  en  annan  kulturell
bakgrund  än  den  svenska.  De ställs  ofta  inför  situationer,  möjligheter  och  frågor  som är
kulturellt betingade, livsåskådningsinriktade svårigheter och livsfrågebaserade problem. Även
andra studier exempelvis inom den pedagogiska verksamheten vid PPI Linnéuniversitetet har
gett mig inspiration att forska/ undersöka utifrån en deltagarbaserad forskningsansats och en
metod som utgår från livsberättelser.

3.7 Forskningscirkelns syfte

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  beskriva  och  analysera  både  process  och
innehåll i en gemensam kunskapsutveckling i en forskningscirkel. 

Deltagarna i forskningscirkeln är åtta lärare som undervisar vuxna invandrare i ämnena SFI
och svenska som andraspråk. Dessa lärare möter dagligen elever som har en annan kulturell
bakgrund än den svenska och kanske har en annan syn på livsåskådning och livsfrågor. Därför
är det värdefullt att ha ett övergripande syfte för hela detta projekt.

Projektet fokuserar i första hand på kulturmöten, livsåskådning och livsfrågeperspektiv samt
olika  livssituationer.  Dessa  betraktas  huvudsakligen  utifrån  de  medverkande  lärarnas
perspektiv.  Detta  medför  att  invandrarelevernas  uppfattning  och  upplevelser  i  berörda
aspekter inte berörs direkt i  detta projekt.  Det är  deltagarnas,  lärarnas,  livserfarenhet från
hans/ hennes klassrum och möte med invandrarelever som står primärt i fokus.
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Uppsatsens aktuella frågeställningar skapades av både deltagare och forskare/ projektledare.
Ur deltagarnas livsberättelser uppkom teman som sedan formulerades av berörda parter inom
forskningscirkeln  till  frågeställningar.  På  detta  sätt  blev  det  ett  ömsesidigt  givande  och
tagande  mellan  deltagarna/  SFI  och  SVA lärarna  och  mig  som  forskare/  projektledare
angående val av teman som ledde fram till projektets frågeställningar.   

3.8 Genomförandet av forskningscirkeln

Här nedan finns iakttagelser från forskningscirkelns process och arbetsgång som sedan ledde
fram till gemensamma frågeställningar. Dessa observationer kommer från forskningscirkelns
olika möten:

Oavsett  i  vilken  grad  forskaren  ger  sin  röst  åt  sina  subjekts  berättelser,  bör  hon
introducera  läsaren  till  deras  liv  genom  beskrivningar  och  genom  att  själv  bli
introducerad i deras miljö (Salminen- Karlsson 1994 s. 48f).

I detta sammanhang har erfarenheter från forskningscirkelns olika möten samlats. Cirkelns
deltagare träffades sex gånger. Under dessa träffar spelade jag in våra samtal. Det blev sju
timmars  inspelat  material.  Detta  inspelade  material  har  jag  lyssnat  på  och  skrivit  ner
ordagrant. Det skriftliga materialet består av 105 sidor. Alla dessa sidor kommer jag inte att
delge i denna uppsats, utan ett urval av materialet kommer att redovisas och kommenteras.
Jag har valt att ta bort sådant material som deltagarna inte vill delger andra utanför cirkeln.
Urvalet är också utvalt utifrån de frågeställningar som cirkeln funnit värdefulla att diskutera
och fördjupa sig i. Jag har även valt att endast delge ett fåtal av deltagarnas berättelser, vissa
deltagare har berättat berättelser som liknar andra deltagares berättelser. I detta sammanhang
har  jag  valt  att  endast  ta  fram  en  av  dessa  berättelser  i  denna  uppsats.  Det  bör  också
framhållas  att  allt  som  tas  fram  bygger  på  berättelser  som  deltagarna  har  delgivit
forskningscirkelns deltagare. Berättelserna ska ses som ögonvittnesskildringar som deltagarna
kommer ihåg från olika undervisningssituationer.

Forskningscirkelns första möte den 21/11 2012

Jag gav information angående projektets syfte och innehåll. Därefter fick deltagarna kunskap
om  arbetsgången,  deltagarbaserad  forsknings/  aktionsforsknings  innebörd  och
livsberättelsestudiers innehåll och betydelse. De fick också veta att jag skulle spela in våra
samtal och det accepterades. Forskningscirkelns deltagare fick utrymme för egna idéer kring
forskningscirkelns arbetsgång och metodval. Samtliga deltagare upplevde att metoder som
deltagarbaserad forskning/ aktionsforskning och livsberättelsestudier var intressanta metoder.
Deltagarna kom med förslaget att vi skulle berätta för varandra våra livsberättelser angående
det aktuella ämnet på våra möten. Det var även deras förslag att vi skulle kommentera och
tolka varandras berättelser under tidens gång, dvs. när vi berättade om våra erfarenheter för
varandra.  

Jag uppmanade deltagarna att de skulle gå tillbaka i tiden, när de började undervisa denna
elevgrupp  och  jämföra  om det  skett  en  förändring  angående  deras  undervisningssituation
under den tid som de har varit lärare. De fick också diskutera hur de hade upplevt denna
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eventuella förändring. Slutligen fick deltagarna en uppgift till nästa gång, att nedteckna en
livslinje som berörde dem själva och det aktuella ämnet. Denna livslinje skulle också ligga till
grund för deltagarnas muntliga berättelser som skulle delges i forskningscirkeln.

När jag sedan efter forskningscirkelns möte sammanställde materialet som jag hade fått såg
jag  att  forskningscirkelns  möte  redan  hade  lett  till  ett  antal  intressanta  teman  och
frågeställningar.  Men  denna  nya  kunskap  delgav  jag  inte  till  deltagarna  vid  kommande
sammankomster, utan varje deltagare fick först berätta sin livsberättelse för oss andra. 

Forskningscirkelns andra möte den 5/12 2012

Jag lämnade ut  skriftligt  material,  en sammanställning över det som sagts vid forsknings-
cirkelns förra möte. Sammanställningen var inte tematiskt upplagd utan kronologiskt upplagd
utifrån de diskussioner som förekom vid detta möte. 

Jag och deltagarna gick igenom materialet. Vi gjorde kompletteringar i texten. Jag påpekade
vikten av att göra detta och att deltagarna alltid måste läsa igenom materialet som jag delade
ut och som innehåller information om våra möten. Det var på detta sätt som jag kunde få
feedback av dem om eventuella fel som uppkommit i materialets texter.

Vi fortsatte sedan med att lyssna, kommentera och tolka deltagares muntliga livsberättelser.
Efter varje genomgång av en deltagares livsberättelse samlade jag in deltagarens skriftliga
tidslinje.  Denna tidslinje  skulle  ligga  tillsammans  med övrigt  material  som hjälp  för  min
sammanställning och tolkning av forskningscirkelns material.

Vid  detta  möte  berättade  två  deltagare  om  sina  livsberättelser.  Här  uppkom  ett  nytt
förhållningssätt  och  ny  arbetsgång  ibland  samtliga  deltagare  och  mig  som  forskare/
projektledare. När en deltagare berättade sin livsberättelse kunde vi andra deltagare komma
med kommentarer, synpunkter och eventuella kompletteringar med våra åsikter och från våra
erfarenheter.  Det  medförde  också  att  när  nästa  deltagare  skulle  berätta  sin  livsberättelse
anpassade denne person sin berättelse till föregående deltagares berättelse. Denna anpassning
bestod av eventuella ändringar och nytolkningar av innehållet i livsberättelsen som delgavs
för  forskningscirkelns  deltagare  och  forskare/  projektledare.  På  detta  sätt  uppkom en  ny
forskningsmetod, en kumulativ livsberättelsemetod och studier. Denna möjlighet att föra fram
och använda exempelvis ny erfarenhet ökades allt mer, efter varje berättad livsberättelse. Det
uppkom en process inom gruppens samtliga deltagare och forskare/ projektledare. 

Även en förändrad roll för mig som forskare/ projektledare uppkom i denna forskningscirkel.
Jag blev mer en av deltagarna än en forskare/ projektledare som styrde och bestämde över
deltagargruppen. Jag styrde lite i processen, endast när vi, jag och deltagarna måste komma
vidare eller exempelvis när jag ville kommentera det som sagts utifrån relevant forskning. På
detta  sätt  var  arbetssättet  mer  deltagarstyrt  av  SFI  och  SVA lärarna.  Det  ledde  till  en
demokratisk process mellan forskare/ projektledare och deltagare.

Även vid  detta  möte  såg  jag sedan vid  sammanställningen ett  antal  relevanta  teman och
frågeställningar som skulle kunna diskuteras senare vid en av forskningscirkelns träffar. Men
dessa teman delgavs inte till forskningscirkelns deltagarna utan sparades för framtida möten.
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Forskningscirkelns tredje möte den 16/1 2013

Jag lämnade ut  skriftligt  material,  en sammanställning över det som sagts vid forsknings-
cirkelns andra möte. Deltagarna fick uppgiften att läsa igenom materialet och senare komma
med kommentarer till mig. Därefter började vi direkt med att två deltagare fick berätta sina
livsberättelser.

Arbetsgången inom forskningscirkeln förändrades igen, dvs. den deltagare som berättade sin
livsberättelse började styra och leda mötets agenda. De andra deltagarna och jag som forskare/
projektledare leddes av den deltagare som berättade sin berättelse. Det uppkom en relation, en
deltagare  var  för  dagen  ledare  och  de  andra  deltagarna  lyssnade,  kommenterade  och
tillsammans med dagens ledare tolkade det som sades. Samtliga deltagare föll in i samtalet
mer och mer under forskningscirkelns möten. Det bildades en grupp med starka och aktiva
deltagare. 

Det medförde att min roll som forskare/ projektledare tonades ner. Jag styrde och lade mig i
forskningscirkelns samtal endast när det behövdes exempelvis när diskussionen inte ledde
någon vart, spårade ur eller när jag ville tillföra något till diskussionen eller när jag ville delge
aktuell forskning. På detta sätt var jag en av deltagarna. Forskningscirkeln byggde nu på ett
ömsesidigt  givande  och  tagande  mellan  forskaren/  projektledaren  och  deltagarna  på  lika
villkor. Det uppkom en humanistisk och demokratisk process vid forskningscirkelns möten.

Forskningscirkelns fjärde möte den 5/2 2013

Jag lämnade ut  skriftligt  material,  en sammanställning över det som sagts vid forsknings-
cirkelns tredje möte.  Deltagarna fick åter uppgiften att  läsa igenom materialet  och senare
komma med kommentarer till mig. Efter detta började vi omedelbart med att tre deltagare fick
berätta sina livsberättelser.

Relationen och arbetsgången inom forskningscirkeln och mellan deltagarna fördjupades. Det
uppkom en djupare och starkare relation mellan deltagarna. Det rådde ett ömsesidigt givande
och tagande inom gruppen, mellan samtliga aktörer. Kommentarer och tolkningar av det som
sagts av exempelvis den som berättar sin livsberättelse blev allt djupare. Samtliga deltagare
såg  också  kopplingar  till  varandras  livsberättelser,  upplevelser  och  erfarenheter.  Detta
diskuterades och tolkades inom gruppen. Jag som forskare/ projektledare styrde endast med
vissa  inlägg  som  ledde  till  djupare  diskussioner  inom  gruppen/  forskningscirkeln.  Den
humanistiska och demokratiska processen blev allt djupare.

Forskningscirkelns femte möte den 13/2 2013

Deltagarna fick inte skriftligt material från senaste möte. Detta material delades sedan ut till
dem samtidigt som material från femte möte delgavs dem. Vi började direkt med att sista
deltagaren berättade sin livsberättelse för forskningscirkeln.

Processen  inom  forskningscirkeln  fortsatte  dvs.  förmedling,  beskrivning  och  tolkning  av
deltagarnas  mångfaldiga  upplevelser  och  erfarenhet  diskuterades  utifrån  en  deltagares
livsberättelse.  Likaledes  som  vid  de  senaste  mötena  såg  jag  vid  sammanställningen  av
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forskningscirkelns material ett antal relevanta teman och frågeställningar som skulle kunna
diskuteras  senare  vid  en  av  forskningscirkelns  träffar.  Men  dessa  teman  delgavs  inte  till
deltagarna utan sparades för framtida möten. 

Forskningscirkelns sjätte möte den 10/4 2013

Deltagarna  fick  en  sammanställning  över  forskningscirkelns  samtliga  fem  möten.  Denna
sammanställning  bestod  av  en  översikt  angående  forskningscirkelns  medlemmars  olika
diskussionsområden som hade  uppkommit  ur  deras  livsberättelser.  Detta  redovisades  i  ett
antal teman i punktform. Jag och deltagarna diskuterade om dessa teman och bestämde att de
skulle  ligga  till  grund  för  forskningscirkelns  frågeställningar.  Därefter  formulerades
frågeställningarna.

Vid cirkelmötet diskuterades också hur deltagarna skulle presenteras. Det bestämdes att de
skulle presenteras med initialer.

3.9 Forskningscirkelns frågeställningar

Följande frågeställningar formulerades av deltagarna och mig som forskare/ projektledare:

1. Deltagarnas  upplevda  syn  på  den  förändrade  elevsituationen,  dvs.
situationen att undervisa och att möta, dvs. ta emot invandrarelever/ SFI
och SVA elever i skolan förr och nu

2. Deltagarnas  syn  och  upplevelser  av  kulturmöten,  livsåskådning,
livsfrågor  och  livssituationer  i  det  dagliga  arbetet  tillsammans  med
invandrarelever/ SFI och SVA elever i skolan – förr och nu utifrån ett
antal perspektiv och synsätt:

• Interkulturellt och mångkulturellt synsätt – etnocentriskt synsätt
• Socialisation
• Genusperspektiv
• Upplevelser av den egna och den andres livsåskådningssyn
• Normer och värderingar
• Att förstå den andres situation och behov

4. Forskning inom forskningscirkelns kunskapsområden

I  denna uppsats fokuseras kulturmöten,  livsåskådnings-  och livsfrågeperspektiv samt olika
livssituationer utifrån berörda deltagares perspektiv. Det är också utifrån detta perspektiv som
relevant tidigare forskning belyses i detta kapitel.

4.1.1 Kulturmöte

I denna uppsats är det naturligt att beröra aspekten kulturmöte, eftersom deltagarna som är
inkluderade i den aktuella forskningscirkeln dagligen möter invandrarelever som kommer från
olika kulturella sammanhang. På detta sätt lever dessa deltagare, arbetar i en miljö och del av
samhället som är globalt, mångkulturellt och interkulturellt. 
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Den vetenskapliga forskningen om kulturmöten, deras inneboende dynamik, psykologiska och
sociologiska  konsekvenser  och  sättet  att  hantera  dem tillhör  den  forskningstradition  som
kallas  för  interkulturella  studier  (Stier  2009).  Det  gäller  bland  annat  att  förstå  den  egna
kulturen och andra kulturer både inifrån och utifrån. Inom denna tradition står kulturmöte i
fokus både som begrepp och fenomen. Utgångspunkten ligger i mötet, dvs. hur människor
försöker  att  hantera  relationer,  vardagslivets  utmaningar,  skapa  meningsfulla  liv  mellan
människor utan alltför många konflikter och problem (a. a.).

Hellstöm och Wellros (1992) definierar ordet kultur med:

Mera konkret  omfattar  den  sätt  att  gå  och  att  stå,  sätt  att  röra  armar  och  ben  och
ansiktets små muskler, sätt att prata och sätt att vara tyst, sätt att klä sig liksom sätt att
vara avklädd, sätt att vara vänlig och sätt att bli förbannad, sätt att uttrycka tacksamhet,
sätt att göra affärer, sätt att vara grannar och sätt att vara släkt, och mycket annat (a. a. s.
5).

Detta  synsätt  utgår  från  att  kultur  är  kommunikation.  Hur  vi  kommunicerar  med  andra
människor avgörs av sociala normer som råder i gruppen. Det har individen fått under sin
socialisationsprocess från tidig barndom till vuxenålder, dels i språklig form med fraser som
korrigerar, berättigar eller förklarar beteende och uttryckssätt, dels genom observationer av
interaktioner till vardags mellan människor (a. a.). Reglerna är självklara, de är osynliga och
förblir oskrivna, de har även fått en karaktär av allmängiltighet och sanning (Hellström &
Wellros 1992, Spowe 2003, Stier 2009). Den egna kulturens livsform, sättet att tänka och bete
sig, kan uppfattas som naturligt, riktigt och rationellt (a. a.). Kultur kan också beskrivas som
ett  socialt  system som står  för en samling uppfattningar,  attityder,  vanor,  värderingar och
sedvänjor som tjänar som filter genom vilken en grupp individer ser och låter sig påverkas av
den värld de lever i (Arnstberg et al 1993, Daun & Ehn 1988, Lendahls et al 1990, Spowe
2003). Kultur innefattar en process. Den förändras över tid och innehåller oftast motsättningar
och spänningar. Kulturens uppgift är att hantera dessa motsättningar och spänningar (a. a.).

Kulturmöten  avser  möten  mellan  människor  som  i  många  avseenden  delar  en  rad  av
allmänmänskliga  egenskaper  (Stier  2009).  Men ibland  finns  skillnader  mellan  människor.
Denna skillnad kallas för kulturmönster och innefattar den del av mänskligt liv som berör
kultur, kulturell prägling och kulturskillnader. Enligt Nemetz Robinson (1988) finns fyra typer
av  kulturbeskrivningar.  Dessa  fyra  beskrivningar  är  beteendemässiga  beskrivningar,
funktionalistiska beskrivningar, kognitiva beskrivningar och symboliska beskrivningar (a. a.).

Beteendemässiga beskrivningar

Det  handlar  om individens  yttre  beteenden och handlande (Nemetz  Robinson 1988,  Stier
2009).  Forskaren  kan  förstå  en  specifik  kultur  genom  att  studera  observerbara  beteende
mönster, kommunikationsmönster, handlingar och händelser inom en grupp eller den interna
fördelningen av makt och status. Här är det en kulturs yttre skepnad som är central. En kultur
består  av  ett  antal  gemensamma  och  för  andra  synliga  beteende  och  handlingsmönster,
exempelvis  hälsningsceremonier,  avståndet  mellan  människor  när  de  kommunicerar  eller
ansiktsuttryck.
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Funktionalistiska beskrivningar

Här  står  yttre  och  observerbara  beteenden  i  centrum.  Kulturen  är  ett  socialt  system som
innefattar olika sinsemellan sammansatta beståndsdelar exempelvis värden, normer, lagar och
regler. Kulturen uppfyller en rad av väsentliga sociala funktioner för samhället. Samhällets
sammanhållning  består  av  en  gemensam  kultur  och  kollektivt  delade  beteende  och
handlingsmönster.  Dessa  ska  också  reproduceras  från  generation  till  generation,  en
socialisation. Genom att föreskrivna önskvärda handlingsmönster och hot om sanktioner vid
normbrott  reglerar  kulturen  mellanmänskligt  samspel.  Konformitet  och  social  kontroll  är
viktiga för att hålla social ordning. Konformitet är ett sätt att tänka och handla i enlighet med
andra människors förväntningar. 

Kognitiva beskrivningar

Lyfter fram det som försiggår i människors medvetande, det som kallas för kognitiva och
tankemässiga processer. Forskarens intresse är människans inre värld. Det gäller hur kulturen
hjälper  individen  att  systematisera  och  tolka  upplevelser  och  erfarenheter  samt  hur  den
påverkar denna förståelse av verkligheten. Kognitivism har ett intresse för kulturell kunskap.
Denna kunskap kan vara  den för  –  givet  –  tagna,  vardagskunskap eller  tystkunskap som
individen använder för att automatiskt att hantera det dagliga livet.

Symboliska beskrivningar

Dessa  beskrivningar  utgår  från att  kulturer  ska betraktas  som dynamiska system som ger
individen symboler, innebörder och meningar. I kulturen inkluderas allt människan har skapat
och påverkat, både materiella föremål och immateriella företeelser till exempel vanor, normer
och värderingar. Här finns sådant som arkitektur, kläder, bilar och smycken som inte bara är
materiella föremål, utan bekräftas med påtagliga kulturella innebörder som god smak eller
moderiktighet. I detta sammanhang studeras samspelet mellan inre och yttre processer som
uttrycks i symboler, innebörder och meningar. I centrum är vad som händer i mötet mellan
människor, exempelvis kan studeras hur kollektiva symboler genom socialisationsprocessen
införlivas och blir integrerade delar av människans sätt att se på verkligheten och sedan hur
människan bidrar till att över tid reproducera dessa till andra människor (a. a.).

Sammanfattningsvis består en kultur av delar som innebörder,  symboler,  beteendemönster,
normer och värderingar som människan får och som färgar hennes sätt att förstå verkligheten
(Stier 2009). Kulturen och människan är inte statisk utan i ständig förändring. Det bör också
poängteras att kulturmöten blir särskilt tydliga när de inblandade människornas beteenden och
handlingar inte är kompatibla eller upplevs som inadekvata i sammanhanget (a. a.).

Socialisation  

Berger  och Luckmann (1966) anser  att  kulturen skapas  och omskapas i  samhället  mellan
människor. Individer som lever i en kultur tillägnar sig den genom socialisationsprocessen
både som barn men också under hela livet (a. a). 
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En kultur är uppbyggd kring ett antal värden, värderingar och en specifik moraluppfattning
(Stier  2009).  Om egenskaperna  hos  en  sak  värderas  högt  av  en  grupp  människor,  är  de
benägna att välja och bevara denna. Enligt Stier är både värden och värderingar inlärda genom
socialisationsprocessen, från en generation till en annan, och är många gånger för – givet –
tagna. En grupp människor blir mer medvetna om deras värden och värderingar när någon
annan grupp ger uttryck för ett annorlunda värde och värdering (a. a.).

Utifrån  denna  uppfattning  har  sociologen  Weber  (1978)  analyserat  faktorer  bakom
kapitalismens ursprung. I detta fall var protestantismen en av alla faktorer som låg bakom
kapitalismens  uppkomst  och  framväxt  av  ett  kapitalistiskt  samhälle  eftersom  förenklat
framhölls  inom  protestantismens  mentalitet  vikten  av  hårt  arbete,  lydnad,  disciplin  och
självkontroll  (a.  a.).  På  liknande  sätt  går  det  att  finna  specifika  värden  och  specifika
värderingar som byggt upp olika sorter av kulturer och samhällen. 

Dock ska inte innebörden av värden och värderingar tolkas statiskt och det finns inte endast
ett  värde  för  en  viss  given  företeelse,  utan  ett  flertal  (Stier  2009).  Människans  val  av
handlingar påverkas också av den situation hon befinner sig i (a. a.).

4.1.2 Interkulturellt, mångkulturellt och etnocentriskt synsätt

I dagens mångkulturella skolor förekommer förhållanden där en interkulturell kommunikation
finns mellan lärare och elev, mellan elev och lärare och mellan elever. I detta sammanhang
bör först begreppen mångkulturellt- och interkulturellt perspektiv förklaras.

Förr  talades  det  om  mångkultur  för  att  skildra  ett  samhälle  med  många  etniska  grupper
(Elmeroth  2008,  Lahdenperä  2011).  I  detta  begrepp  synliggörs  ingen  relation  mellan
människor. I ett mångkulturellt samhälle kan grupper leva sida vid sida utan att påverka eller
påverkas  av  varandra  (a.  a.).  Lorentz  och  Bergstedt  (2006)  poängterar  att  begreppet
mångkulturellt  anger ett  tillstånd och en position.  Exempel  på något  mångkulturellt  är  ett
mångkulturellt samhälle eller mångkulturell skola vilket innebär ett samhälle eller skola som
befolkas  av  individer  som  representerar  olika  kulturer  eller  nationaliteter.  Begreppet
interkulturellt innefattar en handling, aktion och rörelse mellan individer. I en mångkulturell
skola kan exempelvis ambitionen finnas att utveckla ett nytt förhållningssätt till varandra, ett
sätt att ställa krav på varandra till följd av den mångkulturella situationen. Då blir kravet ett
interkulturellt synsätt hos skolans inblandade aktörer (a. a.). 

Förstavelsen inter- i ordet interkulturellt omfattar en växelverkan eller ömsesidig påverkan
mellan människor (Elmeroth 2008, Lahdenperä 2004, Lorentz & Bergstedt 2006). Begreppet
kan även användas med avseende på etnicitet, men även genus och klass (a. a.). Lahdenperä
(2004) lägger också innebörden i ordet som en process, ett gränsöverskridande, interaktion
och ömsesidighet samtidigt som hon lägger till de etiska värden respekt, tolerans, jämlikhet
och social rättvisa. Det medför ett förhållningssätt som inkluderas av öppenhet för olikhet
tillsammans med en grundläggande övertygelse om att alla människor är lika värda (a. a.). 

Enligt  Lorentz  (2006)  är  en  generell  definition  av  interkulturell  kompetens  förmågan  att
effektivt kommunicera i interkulturella situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald
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av kulturer (a. a.). Raka motsatsen är etnocentrism (Elmeroth 2008, Spowe 2003). I detta fall
kan  tron  på  ens  egen  folkgrupp  och  kultur  är  överlägsen  andra  och  ska  användas  som
måttstock för att bedöma och döma andra människor och kulturer. Tendensen är att se den
egna kulturen som central och upphöjd. En etnocentrisk inställning betyder att andra kulturer
bedöms och tolkas med utgångspunkt i de värdesystem som formats i den egna kulturen. Den
egna kulturen är central och fungera som norm. Det blir svårt att se att det finns andra sätt att
se  på  tillvaron  än  den  egna  uppfattningen.  Det  blir  även  svårt  att  tolka  världen  och
omgivningen ur ett annat perspektiv än vad individen har lärt sig. Det individen fått genom
sin uppväxt följer med fortsättningsvis genom livet och utgångspunkten blir en etnocentrisk
tolkning.  Denna  uppfattning  och  attityd  gentemot  andra  kulturer  består  av  nedvärdering,
misstänksamhet, fördomar, främlingsrädsla av den andres kultur och att den andre tillskrivs
stereotypa föreställningar på ett förenklat och fördomsfullt sätt och samtidigt en överlägsen
syn på den egna kulturen (a.  a.).  Etnocentriska tankemönster kan i  vissa fall  vara varken
medvetna, avsiktliga eller ett resultat av noggrant övervägande, utan snarare konsekvensen av
individens  socialisation  (Stier  2009).  Utmärkande  för  en  etnocentrisk  diskussion  är  att
deltagarna diskuterar i termer av bra respektive dåligt (Daun & Ehn 1988). Den egna kulturen
är bra och den andra är dålig (a. a). Ett exempel på ett sådant uttalande är enligt följande. Vid
en  jämförelse  mellan  två  länder  så  är  det  bra  att  muslimska  kvinnor  inte  behöver  vara
beslöjade i Sverige, medan kvinnorna i Iran har det dåligt, särskilt de som måste bära slöja.
Slöjan utgör en tydlig manifestation av männens förtryck av kvinnor.

4.1.3 Genus

Genusperspektiv är ett begrepp som betyder att analysera något ur ett perspektiv som avser att
synliggöra  olika  förutsättningar  för  män  och  kvinnor  (Hirdman  2001,  Hägerström 2004,
Jansdotter- Samuelsson et al 2011). Motivet att använda beteckningen genus istället för kön
motiveras  av  att  intresset  är  att  lyfta  fram  mäns  och  kvinnors  utveckling  i  ett  socialt
sammanhang (Alvesson & Due- Billing 2009). Ordet kön härleds ofta till det biologiska könet
och på detta sätt skillnaden mellan män och kvinnor. Däremot förklaras perspektivet genus till
de kulturellt konstituerade versionerna av maskulinitet och femininitet, som formar de typiska
sätt på vilket män och kvinnor utvecklas i ett samhälle eller en kultur (a. a.). 

I detta sammanhang bör också termen genusordning förklaras (Wernersson 2009). Begreppet
genusordning kan ha olika betydelse. Det kan användas neutralt och innebär de regler och
normer som särskiljer och identifierar män och kvinnor i ett samhälle, en kultur eller en miljö.
Det kan också ha en ideologiskt och politiskt laddad innebörd, då läggs i begreppet antagande
om en orättfärdig maktfördelning mellan könen. I båda fallen uppfattas genusordningen som
ett verk av människor, som något som av många olika anledningar skapas och upprätthålls,
raseras och omskapas. Wernersson anser att genus alltid är närvarnade, men innehållet och
konsekvenserna varierar över tid och rum (a. a.).

Två  aspekter  är  centrala  för  att  upprätthålla  åtskillnaden  mellan  manligt  och  kvinnligt
(Gustafsson- Lundberg 2011a). Betoningen av olikhet ifråga om vad som karaktäriseras som
manligt respektive kvinnligt och en hierarki där det manliga överordnas det kvinnliga (a. a.).
Detta har vidareutvecklats och systematiserats av historikern Hirdman (1988). Hon kallar det
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ett genussystem och reflekterar kring kvinnors sociala underordning. Genussystemet består av
ett slags dynamisk struktur av förändringar, föreställningar och processer kring manligt och
kvinnligt  som återskapas  enligt  ett  speciellt  mönster.  Systemet  har  en  utgångspunkt  i  två
grundläggande principer. 1. Det finns ett isär- hållande, kön konstrueras dikotomiskt, dvs. som
varandras motsatser. Manligt och kvinnligt betraktas som ett motsatspar, har olika egenskaper,
uppgifter  och  verksamhetsrum.  2.  Det  råder  en  hierarki  och  kön  rangordnas.  Principen
angående  hierarki  är  att  mannen  är  normen  för  det  mänskliga  och  allmängiltiga.  Dessa
principer är ständigt närvarnade och präglar individens sätt att tänka och organisera tillvaron
både i privatlivet och i det omgivande samhället (a. a.).

Dock ser  Hirdman i  sitt  genussystem endast  till  åtskillnaden till  vad som är  manligt  och
kvinnligt  och  situationen  dem  emellan.  En  utveckling  av  genusperspektivet  är  att  också
uppmärksamma  invandrarkvinnornas  perspektiv,  så  att  inte  invandraren  definieras  med
invandrarmannen som norm (de los Reyes 2005). 

Det kan förefalla att genusperspektivet och ett accepterande av ett interkulturellt perspektiv är
förenliga  (Gustafsson-  Lundberg  2011b,  Höglund  2009).  Bägge  fenomenen  utgår  från
synpunkten att alla människor,  oavsett  etnicitet  eller  kön är varandras moraliska likar och
därför förtjänar samma respekt och omtanke. När människor med olika kulturellt, etnisk och
religiös bakgrund ska samlas och samsas under ett nationellttak kan värdekonflikter uppstår.
Dessa värdekonflikter kan diskuteras i  relation till  synen på man och kvinna (a.  a.).  Den
politiska filosofen Okin (2002) har riktat en kritik mot delar av den mångkulturella debatten
som är blind för könsstrukturer. I centrum står frågan om grupprättighet och individrättighet.
Olika etniska grupper kan utifrån religiös och etnisk tillhörighet i  religionsfrihetens namn
kräva att få utöva gamla sedvänjor och traditioner. Enligt Okin är frågan. Vad gör man när
minoritetskulturer  eller  minoritetsreligioner  ställer  krav  som  kolliderar  med  exempelvis
jämställdhetsnormer som antagits av liberala nationer? Utifrån jämlikhetsperspektiv fungerar
vissa  av  dessa  traditioner  begränsande  för  och  kontrollerande  av  kvinnors  kroppar  och
rörelseutrymme.  Okin  menar  att  när  en  specifik  grupp  kräver  att  få  upprätthålla  sådana
sedvänjor skall enskilda i gruppen exempelvis kvinnorna och inte gruppen som helhet värnas
om. För Okin går de individuella rättigheterna i detta fall kvinnorna före grupprättigheterna
(a. a.).               

4.2.1 Livsåskådning, livsfrågor och livssituationer

Forskning som berör aspekter angående livsåskådning, livsfrågor och livssituationer inryms
inom disciplinen religionspedagogik (Larsson 1986, 2005, Naeslund red 2007, Stabell- Kulo
2005,  Olivestam  2006).  Den  religionspedagogiska  forskningen  lyfter  fram  människans
religiösa synsätt och uppfattning, den religiösa undervisningens och fostrans förutsättningar,
problem  och  möjligheter  både  i  ett  historiskt,  nutids-  och  framtidsorienterat  perspektiv.
Mångfald och påverkansfaktorer har blivit alltmer överväldigande och svåröverskådligt i det
moderna  samhället.  Människans  gamla  etnocentriska  perspektiv  har  vidgads.  Hon  är
världsmedborgare och ställs idag ansikte mot ansikte med religioner, livsuppfattningar och
livsstilar  från  världens  alla  hörn.  Familjens,  livsåskådningsinstitutioner  exempelvis
synagogan,  kyrkan och moskén och närmiljöns  betydelse  som förmedlare  av  värderingar,
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normer och religiös tro och ideologisk uppfattning har förändrats. Det finns en mångfald av
påverkansfaktorer  gällande  människans  förhållande  till  livsåskådning,  livsfrågor  och
livssituationer. Det är bland annat detta som studeras inom religionspedagogiken (a. a.). Enligt
Johansson (2006) är dialogen om de stora livsfrågorna viktig. På detta sätt får människors
olikhet i behov, intressen, personlighet och framtidsdrömmar utrymme i den livslinjelärande
processen, där var och en kan skapa mening och handlingsberedskap samt i bästa fall lära av
den  andres  livssituation.  Det  uppkommer  en  andlig  dimension  i  det  interkulturella
sammanhanget (a. a.).  

Larsson  hänvisar  till  religionspedagogen  Thomas  H.  Groome  (2001).  Enligt  Groome  är
följande utgångspunkter alltid närvarande: 

Som människa hör du alltid hemma i ett konkret sammanhang, som påverkar ditt sätt att
vara och tänka. Det gäller också den religiösa tro eller livssyn som är din. För varje
människa och kristen (eller annan tradition) är livet sammanvävt med en historia och en
kultur, sådant som är knutet till tiden och det sociala och kulturella rummet. För att
kunna och våga gå vidare till nya möten och nya erfarenheter behöver vi komma hem
till oss själva och upptäcka våra egna rötter (Larsson 2005 s. 31). 

På detta sätt  är  en livsåskådning en personlig företeelse och sammanflätad med ett  större
kulturellt och världsligt sammanhang (a. a.). 

Denna uppfattning är också applicerbar på denna uppsats. Här lyfts fram en grupps deltagares
uppfattning, erfarenhet och möte med invandrarelever. Detta möte innefattar ett kulturmöte
mellan olika individer som har olika bakgrunder socialt, kulturellt och livsåskådningsmässigt.
Det är olika världar som möts i exempelvis ett klassrum. Denna olikhet ses och diskuteras av
berörda deltagare utifrån olikheten som finns både mellan lärare och elev samt mellan elev
och elev.  

Det  finns  olika  perspektiv  och  infallsvinklar  angående  individens  livsåskådning,
livsfrågeperspektiv och livssituation (Hartman 1986, Hartman & Torstenson- Ed 2007). Enligt
Hartman (1986) kan synen på livsåskådning delas upp i två olika begrepp. Den ena sidan är en
etablerad  livsåskådning  och  den  andra  sidan  är  en  personlig  livsåskådning.  En  etablerad
livsåskådning  eller  lära  utgör  en  tankebyggnad,  som  exempelvis  kristendomen,  islam,
marxism, liberalism och antroposofi osv. Det är en traditionssamling som består av en fast
lära,  etik  och/  eller  ideologi.  Ofta  har  den  knutits  till  en  särskild  social  organisation,
exempelvis en förening eller en livsåskådningsinstitution, exempelvis en synagoga, en kyrka
eller en moské. 

En personlig livsåskådning är något annat enligt Hartman. Den kan vara påverkad av någon
eller några av de etablerade livsåskådningstraditionerna. Men framförallt säger den något om
den enskildes sätt att förstå tillvaron och förhålla sig till den. Alla människor har en sådan
förståelse  och  ett  sådant  förhållningssätt.  Alla  människor  har  en  personlig  livsåskådning.
Denna  personliga  livsåskådning  kan  bestå  av  ett  ställningstagande  för  en  etablerad
livsåskådning  eller  har  individen  satt  upp  egna  konstruerade  livsideal.  Däremot  är  alla
människor inte medvetna om att de har en personlig livsåskådning eller att de kan formulera
vad den innebär. Den kan vara okritiskt övertagen från omgivningen. Den enskilde har kanske
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inte  lyckats  integrera de olika delarna  som livsåskådningen består av,  så  att  det  utgör  en
konsekvent uppbyggd helhet. Men ändå är det något som den enskilde människan lever med
och kanske rent lever med hjälp av. 

En personlig livsåskådning består av tre viktiga sidor. För det första finns en teoretisk sida
som omfattar personens övertygelse och omvärldsorientering. En annan sida är värderingar
och värderingssystem. Den tredje sidan är personens handlingar och handlingsberedskap. De
olika sidorna i en personlig livsåskådning hänger samman. Det är en förutsättning för att det
hela  skall  fungera  och  att  livsåskådningen  är  väl  integrerad,  dvs.  att  de  olika  delarna  är
samstämda med varandra. Tyvärr är det inte alltid på detta sätt enligt Hartman, att alla tre
delarna hänger samman. Då råder det obalans inom den personliga livsåskådningen. 

Personlig livsåskådning – Personens övertygelse och omvärldsorientering

Den personliga livsåskådningen handlar om vad den enskilde tror på, vad hon vet och vad
som har betydelse för den personliga livsåskådningen. Här inkluderas vad man tror på och vet
inom en rad av områden, som alla gäller olika aspekter av tillvaron. Följande inslag ingår i de
flesta livsåskådningssystem och finns mer eller  mindre medvetet  formulerade också i  den
personliga livsåskådningen:

• Världsbild
• Gudsuppfattning
• Människosyn
• Historiesyn
• Samhällssyn
• Verklighetsuppfattning (a. a. s. 161)

Övertygelse och omvärldsorientering eller  tro  och vetande på  de olika  nämnda områdena
varierar mellan olika livsåskådningstraditioner exempelvis buddhism, kristendom och islam
samt mellan olika personer. I allmänhet finns någon slags uppfattning uttalad eller outtalad i
alla dessa avseenden. Föreställningar inom ett område blir beroende av uppfattningar inom
andra områden. Exempelvis påverkas människosynen av samhällssynen och tvärt om. Sättet
att se på världsbilden/ verklighet, tid och rum kan vara beroende av gudsuppfattning etc.

Personlig livsåskådning – Personens värderingar och värderingssystem

En annan sida av en personlig livsåskådning är värderingarna. Värderingssystem ingår alltid i
etablerade livsåskådningar.  De är beroende av föreställningar  som ingår i  övertygelse och
omvärldsorientering. Värderingar berör i allmänhet någon av följande tre aspekter: 

• gott eller ont,
• rätt eller fel,
• vackert eller fult (a. a. s. 162).

Värderingar kommer ständigt till uttryck i människors sätt att se på tillvaron och hennes sätt
att leva. De är ofta men inte alltid grundade på det hon menar sig tro och veta. 

Personlig livsåskådning – Personens handlingar och handlingsberedskap
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Den sista sidan av livsåskådningen är själva tillämpningen, dvs. personens handlingar och
handlingsberedskap. Här omsätts livsåskådningens teoretiska sida i praktiken. En slutsats här
är att en persons livsåskådning inte bara är ett sätt att betrakta livet utan också ett sätt att leva
(a. a.).

Personlig livsåskådning och livsfrågor

En personlig livsåskådning förändras ständigt under livets gång (Hartman 1986, Hartman &
Torstenson- Ed 2007). Den svarar mot individens livsfrågor. En livsfråga kan definieras enligt
följande: 

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människans liv och för tillvaron i
stort. En livsfråga är också uttryck för ett  behov av att  bearbeta och reflektera över
upplevelser av världen och av den egna personen i relation till världen och livet i stort
(Hartman & Torstenson- Ed 2007 s. 20). 

En livsfråga består också av frågor som innefattar  ”de eviga frågorna” exempelvis frågor
som  berör  guds  existens,  teodicéproblemet  och  meningen  med  livet,  ”kunskapsfrågor”
exempelvis världens uppkomst och existens samt  ”Moralfrågor”  exempelvis om det är rätt
eller  fel  att  vara otrogen,  stjäla  och/  eller  ljuga.  En livsfråga har  också en funktion.  Den
innefattar  de  fundamentala  villkoren  i  livet  och  ger  uttryck för  ett  behov av att  bearbeta
upplevelser och reflektera över den egna personen i relation till livet och världen. Det betyder
att visa frågor kan bli till livsfrågor för somliga men inte för andra. 

Individen ställer livsfrågor för att utveckla sin livstolkning enligt Hartman och Torstenson-
Ed. Det vill säga människans strävan att göra sin tillvaro begriplig och förhålla sig till den.
Livstolkningen är ett sätt att organisera upplevelsevärlden. Den ger också människan mönster
för att tyda tillvaron och förhålla sig till den. Under hela livet utvecklas livstolkningen. Det är
en process som pågår hela livet (a. a.).  

4.2.2 Viktiga faktorer för den personliga livsåskådningen och livsfrågorna

Enligt Hartman (1986) spelar en rad av psykologiska och sociala faktorer in när livsfrågorna
formuleras och när en personlig livsåskådning finner sin form och egenart. Alla faktorer har
inte samma genomslagskraft för alla människor. Deras betydelser kan inte heller spåras i alla
uttryck  för  livsåskådning  och  livsfrågor.  Syftet  med  nedan  uppräkning  av  tänkbara
påverkansfaktorer  visar  hur mångdimensionellt  livsåskådningsbegreppet  är  och hur  många
tänkbara  infallsvinklar  det  finns  för  en  vetenskaplig  studie  inom  området.  Ett  urval  av
påverkansfaktorer  är;  kunskap,  medvetenhet,  integrering,  tolerans  och  vilja  att  ompröva,
familjebild,  sociala  nätverk  och  livsåskådningsinstitutioner  (a.  a.).  Det  är  dessa
påverkansfaktorer  som senare  hjälper  till  att  förtydliga  och tolka  centrala  och  intressanta
infallsvinklar  från  uppsatsens  deltagares  livsberättelser  angående  deras  möte  med
invandrarelever. 

Kunskap
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Enligt Hartman (1986) pågår ett ständigt kunskapsinhämtande av mer eller mindre formell
natur parallellt med människans utveckling. Det råder en samverkan mellan utveckling och
kunskapsinsamlande, med vars hjälp den enskilde tränger in i  verkligheten.  Med hjälp av
kunskap  kan  individen  jämföra  och  kombinera  olika  förhållanden  med  varandra,  för  att
formulera och omformulera sina frågor, för att förkasta gamla lösningar eller söka sig till nya.
Kunskapen leder  till  att  individen både utvecklas  och mognar.  Det  är  också självklart  att
kunskaper har  betydelse för en persons utveckling på livsåskådningsområdet.  Framför allt
gäller detta för begreppslig kunskap. Inom alla livsåskådningar finns en uppsättning begrepp
och  symboler  med  vars  hjälp  man  framställer  sina  föreställningar  om tillvaron  och  sina
värderingssystem. Utan detta språk kan man inte förstå de olika livsåskådningarna och pröva
deras giltighet (a. a.). 

Medvetenhet

Medvetenhet i en personlig livsåskådning innebär enligt Hartman (1986) att den enskilde vet
med sig att  han eller  hon har  en egen livsåskådning och vet  vad den innebär i  fråga om
övertygelse,  värderingar  och  för  ens  sätt  att  leva.  Personen  har  ett  reflekterande
förhållningssätt  till  sin  omgivning,  till  sig  själv  och  till  sin  egen livsåskådning,  dvs.  alla
människor har en personlig livsåskådning av något slag, men med olika grad av medvetenhet.

Det märks genom en varierande förmåga att motivera och systematisera de olika delarna i en
livsåskådning, de olika delarnas inbördes samband, och den personliga livsåskådningen som
helhet. Medvetenheten beror även enligt Hartman på hur internaliseringen av föreställningar
och värderingar går till. Sker det genom ett okritiskt övertagande av ett livsåskådningsstoff
man möter i sin omgivning, dvs. att människan inte kan tänka över sitt eget tänkande, eller har
stoffet  bearbetats  självkritiskt  och infogas och sammansmälts  med övriga  livserfarenheter.
Begreppet medvetenhet säger i det här sammanhanget något om människans relation till sin
egen livsåskådning.  Detta  kommer  till  uttryck  genom sättet  att  reflektera,  organisera  och
motivera. Men livsåskådningen har också en helhetsaspekt.  Medvetandebegreppet  ska inte
bara  gälla  de  teoretiska  aspekterna  utan  också  livsåskådningens  upplevelse-  och
handlingsalternativ (a. a.).

Jag har mött invandrarelever som inte medvetet tagit till sig sina livsåskådningar/ religioner
och bearbetat dem på ett kritiskt sätt. De har en tro som de fått av sin omgivning exempelvis
ett hemland, kultur eller familj. De kan inte själva kritiskt motivera sin tro eller tänka över sitt
eget tänkande. De tror för att någon annan har sagt att de ska tro på något. Även Hartman
(1986)  och Lendahls  (1986)  har  mött  vuxna personer  som var  mindre  medvetna  om sin
livsåskådning.  De  var  lärare  på  förskole-  och  lågstadienivå  som  hade  svårigheter  inför
bemötandet av livsfrågor. Enligt dem bottnade lärarnas osäkerhet i att de själva inte visste vad
de stod i livsåskådningsfrågor. Senare forskning visar på samma fenomen. Enligt Löfstedts
(2011)  undersökning  som  innefattar  en  grupp  lärarstudenter,  blivande  religionslärare,
upplevde denna studentgrupp det svårt och ovant att reflektera över sin livsåskådning.   

Integrering
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I en välintegrerad personlig livsåskådning harmonierar enligt Hartman (1986) olika inslag och
komponenter med varandra. Det man tänker och tror inom gränsen för sin övertygelse strider
inte  mot  det  man  vet  om  sin  omvärldsorientering.  Värderingar  är  förenliga  med
föreställningarna om tillvaron och sättet att leva stämmer med vad man vet, tror och anser. 

Det  är  enligt  Hartman  eftersträvansvärt  med  en  god  integrering  av  den  personliga
livsåskådningen,  på  grund  av  att  det  är  ohälsosamt  att  leva  med  en  rad  av  oförenliga
komponenter i sin mer eller mindre medvetandegjorda livsåskådning.

Begreppet integrering kan kopplas till medvetandebegreppet. Med en växande medvetenhet
om  den  egna  livsåskådningen  följs  uppmärksamheten  om  hur  olika  komponenter  i
livsåskådningen  överensstämmer  med  varandra.  En  god  integrering  medför  att
livsåskådningen som helhet fungerar väl i den verklighet och i det samhälle som personen
lever i. Livsåskådningen skall kunna hjälpa till att tolka och bearbeta, påverka och förändra
det samhälle och det liv människan står mitt uppe i. Denna påverkansfaktor kan kopplas till
nästa påverkansfaktor. 

Tolerans och vilja att ompröva

En  viktig  faktor  för  livsåskådningens  individuella  form,  karaktär  och  integrering  är
beredskapen att ompröva den egna ståndpunkten och att  hantera andras uppfattning enligt
Hartman. Det är ett sätt för personen att förhålla sig till sin egen livsåskådning och som också
blir  tydlig  för  omvärlden,  eftersom  den  ger  konkreta  uttryck  för  förhållningssättet  till
medmänniskor i omgivningen: 

Variationerna i förmåga att tolerera och ompröva måste i stor utsträckning bero på hur
pass trygg man är i sin livsåskådning och hur pressad man till äventyrs kan vara på
andra områden i sitt liv (a. a. s. 177). 

Exempelvis kan en person fanatiskt hålla fast vid sin livsåskådning och kan inte rubbas för
nya argument och uppfattningar. Denna persons livsåskådning kan enligt Hartman liknas vid
ett slutet system, med slutgiltigt definierade föreställningar, ett fixerat värdesystem och en
noga reglerad handlingsberedskap. Då får det konsekvenser för viljan att ompröva och lyssna
på andra. Däremot är läget ett annat när en person kan plocka en bit här och en annan där,
pröva och förkasta, alltid öppen för att ompröva om skäl finns för det.

Familjebild

Hartman lyfter fram familjen som en av de sociala faktorer som kan påverka en personlig
livsåskådning. Genom familjen förs individen inte bara in i det samhälle där han/ hon lever,
utan också i ett givet socialt, geografiskt och kulturellt sammanhang. Familjen är en bas för
överföringen av den övertygelse och omvärldsorientering, de värderingar och den handlings
beredskap som ingår  i  en personlig livsåskådning.  Familjen  har  en  roll  som fostrare  och
förmedlare av värderingar. Ibland kan den enskilde familjens intressen inte överensstämma
med det som samhällets företrädare hävdar. Det gäller exempelvis påverkan och fostran på
livsåskådningsområdet. Det finns tillfällen där tydliga motsättningar uppstår mellan familj och
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samhällsföreträdare.  Det  leder  till  något  som blir  betydelsefullt  och  får  konsekvenser  för
berörda personers livsåskådning (a. a.).

Exempel på sådana tillfällen är när en familj flyttar/ emigrerar från ett socialt, geografiskt och
kulturellt sammanhang exempelvis från Irak, Somalia eller Thailand till ett annat land med en
annan socialt, geografiskt och kulturellt sammanhang exempelvis Sverige.

Hartman & Torstenson- Ed (2007) lyfter fram att  familjen och barndomshemmet hade en
nästan mytologisk innebörd för gamla tiders svenska emigranter:

Hemmet präglade dem för hela livet; det blev till den enda fasta punkten i deras stund
på jorden (a. a. s. 31).

På  liknande  sätt  är  det  i  dagens  Sverige,  många  nyanlända  svenska,  invandrare  håller
drömmen  om  barndomshemmet  levande  och  familjen  från  hemlandet  har  en  avgörande
betydelse för deras liv (a. a.).

Socialt nätverk

Det sociala nätverket består av relationer mellan människor (Hartman 1986). Familj, släkt,
vänner,  grannar,  arbetskamrater,  alla  påverkar  varandra  mer  eller  mindre  i  de  kontakter
individer  har  med varandra.  Hartman anser  att  påverkan som sker  inom dessa nätverk är
mycket betydelsefulla för en individs livsåskådningsuppfattning och kan påverka en individs
livsuppfattning i  olika  livsfrågor.  Detta  kan  utnyttjas  av olika livsåskådningsgrupperingar.
Exempelvis religiösa samfund bygger upp särskilda nät av trosanhängare, för att via detta
sociala nätverk sprida sitt budskap till berörda individer.

Livsåskådningsinstitutioner

Livsåskådningsinstitutioner innefattar olika sorter av religiösa samfund, exempelvis kyrkor,
synagogor och moskéer, eller politiska partier och folkrörelser. De är mer eller mindre statligt
eller ideellt understödda organisationer. De har alla något slags av påverkan på sitt program
och som på något sätt utgör en grund för enskilda personers livsåskådningsutövning. Dessa
institutioner  är  verksamma  jämsides  med  andra  samhällsinstitutioner  exempelvis  skolan.
Institutionerna har ett särskilt och varierat livsåskådningsstoff på programmet. Detta tillstånd
kan enligt Hartman (1986) ses som ett uttryck för pluralism i vårt samhälle.

4.3 Sammanfattning

Denna uppsats och projekts deltagare möter ofta människor, invandrarelever som ställts inför
nya utmaningar i livet. Dessa invandrarelever har flyttat från en hemvan situation och kultur
till ett annat land och en helt okänd situation och kultur. Nu är frågan. Vad händer med dessa
nyanlända svenskars kulturmöte och kultursyn, livsåskådningssyn, livsfrågor och livssituation
när  de  lever  i  det  nya  landet,  Sverige?  Det  är  detta  som  forskningscirkelns  deltagare
diskuterar. Forskningscirkelns kunskapsområden och tidigare forskning är till hjälp att tolka
och förstå cirkelns kunskapsutveckling. 

5. Kunskapsutvecklingen inom forskningscirkeln
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Här nedan redovisas kunskapsprocessen och kunskapsutvecklingen i forskningscirkeln utifrån
cirkelns  aktuella  frågeställningar.  Även  cirkelns  kunskapsprocess  och  kunskapsutveckling
lyfts fram och kommenteras. 

5.1  Deltagarnas  upplevda  syn  på  den  förändrade  elevsituationen  och
undervisningssituationen i skolan

I detta delkapitel presenteras de berörda lärarnas upplevda elevsituation, dvs. situationen att
undervisa och att möta, dvs. ta emot invandrarelever exempelvis SFI och SVA elever. Detta
ska  ses  i  ett  historiskt  perspektiv  och  i  nutidsperspektiv.  Här  lyfts  också  fram  lärarnas
upplevda elevsituation och hur deras uppfattade elevsituation har förändrats fram till nutid.
Här  ska  följande  infallsvinklar  lyftas  fram.  För  det  första  från vilka hörn av  världen har
invandrareleverna kommit  ifrån och för  det  andra  hur  dessa lärare  ser  på  den förändrade
undervisningssituationen under den aktuella perioden. Uppsatsens material  angående dessa
infallsvinklar  kommer  från  samtliga  av  forskningscirkelns  möten.  Här  nedan  lyfts  några
utgångspunkter  fram  från  deltagarnas  livsberättelser  med  kommentarer  från  både
forskningscirkelns forskare/ projektledare och deltagare.   

Från vilka hörn av världen har invandrareleverna kommit ifrån

Samtliga deltagare har en gemensam erfarenhet att undervisa invandrarelever från mitten av
1970- talet till idag. Dessa lärare har inte bara varit verksamma lärare i Kalmar, utan de har
också en lärarerfarenhet från olika delar av Sverige, från södra Sverige till Mellansverige och
storstäder  till  mindre  städer  och  orter.  De  har  arbetat  som lärare  i  Stockholms  området
Botkyrka och Flemingsberg, Uppsala, Malmö, Lund och Flyinge i Skåne samt orter i Dalarna
nämligen Mora och Orsa. En av de deltagande lärarna har till och med bott utomlands med sin
familj i Lausanne och varit bland annat engagerad i en svensk skola. De har också arbetat
inom olika skolformer både kommunal skola, komvux, folkhögskola och studieförbund.

Lärarna har mött och har erfarenheter av invandrarelever från olika världsdelar och länder till
exempel länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien.
De har också uppmärksammat att vid olika tidpunkter kom olika invandrargrupper från olika
länder. Oftast har det varit så att om det varit ett större problem eller större konflikt i ett land,
så har flyktingströmmar från detta land kommit till Sverige.

Deltagarna har lyft fram att under 1970- och 1980- talen var det politiska flyktingar som kom
till Sverige. Dessa flyktingar sympatiserade inte med den styrande regimen i deras hemländer.
De var i opposition mot statsmakten, kanske hade de suttit i fängelse på grund av politiskt
ställningstagande eller  flydde  de  på  grund av  sina  politiska  åsikter.  En av  de  deltagande
lärarna berättade:

Jag började undervisa i december 1977, för 35 år sedan. Då var det mer politiskt inriktat
än vad det är idag. Det var många chilenare från Chile i Sydamerika. Jag undervisade
på dagtid och hade invandrarelever. Allt handlade om politik. 1970- talet var en politisk
tid, mycket prat om politik och man var själv också politiskt inriktad och engagerad
(Lärare CS).
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Deltagarna  har  också  mött  invandrargrupper  under  1980-  talet  från  Iran  och  Irak.  Dessa
grupper flydde från krig och konflikter.  Exempelvis då Irans statsmakt förändrades till  en
teokrati och ayatolla Khumayni kom till makten och under kriget mellan Iran och Irak. Dessa
invandrare  hade  varit  politiskt  aktiva  i  sina  hemländer  och  ofta  kritiska  till  den  rådande
samhällsutvecklingen. Från detta hörn av världen kom senare invandrare som var kurder. De
härstammade från många länder exempelvis Turkiet, Irak och Iran:

Kurder  var  ett  nytt  begrepp  för  mig.  Det  var  något  man  måste  lära  sig  och  vad
Kurdistan låg. De ville gärna hålla föredrag om sin situation. De var mycket politiskt
inriktade. De tyckte också om Olof Palme (Lärare KC).

Detta  visar  att  kurdiska  invandrare  både  har  kunskap  om  sin  egen  situation  och  vissa
kunskaper om det land som de hade kommit till.

En annan deltagare berättade att även hon har haft elever som är kurder. De kom från Turkiet.
De var mycket politiskt engagerade. Men tyvärr var det inte korrekt att säga att man var kurd,
eftersom landet inte finns:

De fick hemspråk på turkiska. Det var inte deras språk. Det tyckte jag var absurt (Lärare
SB).         

Men det är inte alltid som dessa immigranter vill tala om sitt hemlands problematik. En av
deltagarna träffade året 1982 de första båtflyktingarna från Vietnam. Denna lärare mötte både
barn och senare vuxna från detta hörn av världen. De hade flytt från krig, men de talade inte
så mycket om den politiska situationen i Vietnam, dvs. Nord- och Sydvietnams problematik.

Samtalet mellan de deltagande lärarna fortsätter:

Jag började undervisa 1995 på Komvux och då kom bosnier.  De flydde från kriget
(Lärare TE).

Ja, då var det Bosnien vågen. Det beror på vad kriget fanns i världen. Jag har inte varit
med om Chile invandringen. De kom aldrig till Kalmar i några större grupper (Lärare
KC).

Jag träffade inte några från Vietnam eller från Kina i Uppsala (Lärare CS).

Ja, nu har vi en massa uzbeker som kommer, men vi har inte så många somalier (Lärare
KC).

Men i Växjö finns många somalier. Olika invandrargrupper från olika länder placeras i
olika svenska städer (Forskare/ projektledare AG).

Samtalet fortsätter mellan deltagarna. De kommer fram till att de har mött olika grupper av
invandrare med olika kulturell och religiös bakgrund. Dessa invandrare kommer från skilda
områden i världen. Orsaken till att de har flyttat till Sverige beror på konflikter, krig och/ eller
att dessa människor är politiska flyktingar. Dessa invandrare söker nytt land där de ska känna
sig mer trygga.
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Nästa ämne deltagarna diskuterar är om vilka möjligheter invandrarna har att anpassa sig till
det  svenska  samhället  och/eller  om  invandrarna  värna  om  den  egna  kulturen  och  egna
religiösa traditioner samtidigt som de bor och lever i Sverige. En deltagare börjar tala:

Det är avståndet till Sverige som avgör om de kan anpassa sig till svenska förhållanden.
Exempelvis européer har det lättare (Lärare AJ).

Ja,  och  sedan  har  vi  kärleksinvandringen  från  exempelvis  Thailand.  Dessa
kärleksinvandrare kommer in i svensk miljö och svensk familj (Lärare KC).

Det är lättare för stadsfolk än landsbygdsfolk och lättare för högutbildade än analfabeter
(Lärare SB).

Det beror också på vilken miljö och kultur man kommer ifrån. Exempelvis kultur där
slöja  eller  burka är  vanlig att  använda,  och så  kommer man till  Sverige och se  på
sommaren lättklädda pojkar och flickor. Då tror jag att det är en risk att man knyter sig
och känner att ursprungskulturens regler är en trygghet att falla tillbaka till (Lärare LE).

Flera  deltagare  har  en  erfarenhet  av  invandrare  som  kommer  från  muslimska  länder
exempelvis Somalia  och Uzbekistan.  När de först  mötte dessa unga kvinnliga invandrare,
flera unga flickor bar de inte slöja, men efter några månader i Sverige började de bära slöja:

Vi märkte på grundskolan att när vi fick barn dvs. flickor från Somalia och Uzbekistan
hade de inte haft slöja på sig i hemlandet, men efter ett tag i Sverige bar små flickor i
åldrarna sex år och uppåt slöja (Lärare LE). 

De deltagande lärarna har märkt att under de senare åren har många invandrargrupper varit
angelägna att behålla sin egen kultur och religion när de bosatt sig i Sverige. I många fall har
denna religiösa och kulturella inställning till det egna ursprunget förstärkts när de flyttat till
Sverige. I detta avseende gäller flera aspekter som rör kulturella och religiösa levnadssätt,
traditioner,  etiska  och  moraliska  inslag  som  kommer  från  invandrarnas  bakgrund  och
hemländer. Fler exempel på detta kommer att lyftas fram i senare kapitel.

Men så har det inte varit hos alla invandrargrupper i Sverige:

Men i Bosnien fanns också muslimer. Där var det inga slöjor (Lärare KC).

Ja, herrarna drack öl och åt fläskkött. Men inte alla. Jag började tänka på muslimer på
ett annat sätt. Det finns olika muslimer (Lärare TE).

Sammanfattning

Forskningscirkelns  deltagande  lärare  har  mött  olika  grupper  av  invandrare.  Detta  har
diskuterats i forskningscirkelns gemensamma kunskapsprocess. På 1970- och början på 1980-
talen  kom  många  politiska  flyktingar  till  Sverige.  De  hade  varit  politiskt  aktiva,  ofta
högutbildade och tillhörde den intellektuella gruppen i samhället i sina hemländer. Därefter
kom invandrare  till  Sverige  som flydde  från  konflikter  och  krig.  Dessa  invandrargrupper
bestod av invandrare som hade en utbildning från sina hemländer, allt från grundutbildning till
högre utbildning. Men det har också kommit invandrare som inte har någon utbildning. De är
analfabeter.    
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Den förändrade undervisningssituationen i perspektivet förr och nu

Undervisningssituationen har förändrats under den tid som forskningscirkelns deltagare har
varit lärare och undervisat vuxna invandrarelever. Alla deltagare har poängterat att förr i tiden
fanns undervisningsutrymme. De upplever att de hade mer undervisningstid till förfogande till
varje  elevgrupp,  elevgrupperna  var  heller  inte  så  stora  och  det  fanns  också  olika
undervisningsnivåer baserade på elevernas skolbakgrund. En deltagande lärare berättade att
hon började undervisa på KV (kursverksamheten) 1977/1978 i Uppsala:

KV hade de välutbildade invandrarna … Det var folk från hela världen, men mest från
Latinamerika och sedan kom iranier, kurder och det var många från Bangladesh. En del
hade  gått  motsvarighet  till  grundskola  och  gymnasium.  Det  var  också  de  som var
mycket välutbildade. Man hade alla nivåer här på KV. Vi hade också socialstyrelsens
kurser för utländsk medicinsk personal (Lärare CS).

Samma  deltagare  tar  också  upp  att  vid  denna  tid  fanns  också  goda  möjligheter  till
vidareutbildning och att  hon var  då alltid engagerad i  något projekt,  men med tiden sker
förändringar:

De var väldigt generösa med vidareutbildning och kurser. Vi hade alla möjliga projekt.
Det var livligt och man lärde sig jättemycket. Man var alltid engagerad i något projekt.
Exempelvis slogs vi lärare för att vår undervisning och skolform skulle bli kommunalt.
Det blev det i slutet av 1980- talet … Det blev en egen skola. Det var det vi hade velat.
Men jag  tyckte  det  blev  tråkigt.  Det  var  fyrkantigt.  Det  fanns inget  stort  utrymme,
exempelvis ingen vidareutbildning (Lärare CS).

En annan deltagare, lärare började undervisa på Komvux i Kalmar i början av 1990- talet:

Den första gruppen jag hade var analfabeter. Det var bara kvinnor. Det var fascinerande,
men det var himla svårt. När man inte kan ha ett lexikon att använda och slå i. Visar
man en sol, vet man inte om de uppfattar det som varmt eller gult istället … De kom
ifrån  forna  Jugoslavien  och  Kosovoalbanien.  Några  var  också  romer  från  dessa
områden. De var unga. Sedan var det folk från Libanon som inte kunde läsa och skriva
(Lärare BA).

Denna  lärare  märkte  snabbt  att  hon  måste  utveckla  svenskundervisningen  så  att  dessa
lågutbildade invandrare eller invandrare som inte hade någon utbildning från sina hemländer
skulle lära sig svenska. Detta gjorde hon med hjälp av att starta projekt för invandrarelever,
kvinnliga elever och manliga elever. I dessa projekt fick invandrarna lära sig svenska på ett
praktiskt sätt:

Jag hade några tanter,  damer från Libanon. Vi gjorde en massa saker. Jag tog mina
barns leksaker. Det var barbiedockor. Jag hade en bokhylla och placerade leksakerna i
den. De lärde sig under och över, höger och vänster och så vidare. Substantiv var enkelt
att plocka fram. Det var värre med verb. Sedan bakade vi och lagade mycket mat. Det
var en hit för de här kvinnorna. Det var det de kunde. Jag ville veta hur de gjorde när de
lagade mat. Vi skulle skriva recept. Då pep de ut på toaletten. Vad gjorde de nu där? De
var inte vana vid recept. De hade det i fingrarna, man pratar inte om deciliter och mått. 



45

Vid ett  senare tillfälle hade jag ett  gäng gubbar.  De renoverade skolans möbler och
utemöbler. Vi var i källan på Komvux. Vi förde ett oväsen. Vi slipade och renoverade
utemöbler. Vi lagade också cyklar. De (invandrareleverna) tyckte att det var skumt att
en  kvinna talade  om vad de  skulle  göra.  De  var  fantastiska  på  att  fuska  i  arbetet.
Exempelvis möblerna ville de bara måla på. Så kom jag. Nej! Nu ska vi ta det från
början och först slipa. Slutligen fick vi ihop möblerna. Sedan var det cyklar. Då lärde
jag mig något. Vi hade många cyklar. Några cyklar hade skeva hjul. Då sa en gubbe.
Byta ekrar. Då plockade han ekrar från en cykel och satte dem på en annan cykel som
saknade ekrar. På detta sätt fick han ihop ett helt hjul … Sedan sålde vi några cyklar. 

Vintern kom. Det  var jätte kallt.  Kalmarsund frös och man kunde åka skridskor till
Grimskär. Det var blankis. Vad ska vi (jag och invandrareleverna/ gubbarna) göra? Jag
fixade  pimpelspön.  Jag  skalade  av  och  sågade  itu  julgranen.  Jag  gjorde  den  till
pimpelspö. Jag tog med några gubbar (invandrarelever) ut på sundet. Vi hade spö, sänke
och krokar. Vi skulle fiska. Men isen var tjock … vi fick ingen fisk (Lärare BA).

Alla dessa projekt gick ut på att invandrareleverna skulle lära sig svenska. De fick exempelvis
laga mat, renovera möbler och cyklar samt vara ute och fiska. När läraren och eleverna gjort
dessa projekt gick de in i klassrummet pratade och skrev om allt detta. På detta sätt lärde de
sig  exempelvis  att  tala,  ord,  ordförståelse,  ordklasser  och  grammatik.  Samtliga  deltagare
upplever att förr i tiden fanns tid för sådana här projekt:

Det  fanns tid  att  göra annat  för ca  10 år  sedan,  exempelvis  svamputflykter,  plocka
lingon, fotografera och sedan skriva en dagbok. Nu ligger fokus mer på kursplaner och
att lära ut utifrån dem. Det har blivit mer fyrkantigt (Lärare AJ).

1994 hade jag många bosnier. De var ofta mycket välutbildade. Jag hade läkare och
jurister. Det var en annan stil med dem som hade högre utbildning. Då hade jag också
parallellt en grupp med många kurder och kosovoalbaner. De tillhörde de lågutbildade
grupperna.  Jag hade en grupp lågutbildade och de var  hemma hos mig.  Vi  kokade
marmelad (Lärare CK).

Dessa undervisningsexempel visar på att lärarna ofta arbetade och undervisade utifrån diverse
projekt när de hade lågutbildade grupper. De anser också att invandrareleverna hade lättare att
lära sig svenska språket om de fick lära sig språket på ett praktiskt sätt. Ibland har också dessa
lärare tillsammans med eleverna gjort stora projekt. En deltagande lärare gjorde tillsammans
med sina elever året 2003 ett projekt som handlade om ”Vad är viktigt i livet?”. De skrev
också en liten rapport angående detta ämne. På detta sätt tränade invandrareleverna både att
tala och att skriva:

Då  hade  jag  en  grupp  på  åtta  invandrarkvinnor.  Då  jobbade  vi  lite  fritt  i  en
undersökning – började prata om vad som är viktigt i livet. De fick skriva upp vad som
är viktigt i livet och vi plockade ut 10 grejer, de fick tala om vad som var viktigt i livet
och sedan rangordna det. De fick också fundera på vad de trodde att svenskar skulle
tycka var vikigt i livet. De trodde att pengar var viktigt för svenskar.

Sedan gick de ut och frågade svenskar, om vad de tyckte var viktigt i livet. Det visade
sig att svenskar och invandrare tyckte samma sak. De tyckte att familjen var viktigast i
livet. Det var en aha upplevelser för både mig och invandrarkvinnorna (Lärare TE).
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Idag upplever samtliga deltagande lärare att de arbetar utifrån andra förutsättningar. Lärarna
tycker att det finns orealistiska förväntningar angående ämnen som SFI och SVA. Invandrarna
ska  studera  svenska  på  kortast  möjliga  tid,  deras  studier  ska  bygga  på  kursplaner  från
skolverket och avslutas med nationella prov i svenska:

Det ska gå så fort. Det är politik. Det ska gå på mindre än ett år (SFI- utbildningen) …
Det är inte realistiskt. Vänd på steken. Hur skulle det gå för mig om jag skulle studera
grekiska (Lärare SB)?

Ta kinesiska (Lärare TE)!

Fatta inte hur politiker tänker? Jag förstå att de vill få ut folk i sysselsättning. Men de
måste vara realistiska. Hur lång tid tar det att lära sig ett språk på hyfsad nivå (Lärare
SB)? 

Det blir bara en hyfsad nivå (Lärare LE).

Lysande blir det inte. Hjälplig nivå (Lärare SB).

Det är något man ser skillnad på då och nu med SFI undervisningen. Förr i tiden hade
man fler timmar. Nu ska det gå fortare och man har färre timmar (Lärare AJ).

Det är inte många SFI: are som kommer med VG betyg till grundläggande nivå (Lärare
KC).

Vi får inte ha dem så länge och de hinner inte. Det blir sämre resultat (Lärare SB).

Samtalet mellan lärarna fortsätter och alla upplever att förutsättningarna att bedriva en god
undervisning inte längre finns. Orsaken till detta är resurserna till denna undervisningsform
har skurits ner markant under de senaste åren. Det finns också en efterfrågan från eleverna att
de ska studera kurser på snabbare takt på grund av olika omständigheter:

Eleverna kom efter någon vecka och frågade om de kunde läsa in kursen snabbare. Vi
har de som kommer från soc. Som inte får pengar. De har gått halva kursen, sedan får
de inga pengar och då måste de söka jobb. När de söker jobb får de inget arbete på
grund av att de inte har grundskolekompetens … Då kommer de tillbaka och då ska de
läsa in kursen på flex (liknar distansstudier) och gå en gång i veckan och bli färdiga
någon gång i framtiden (Lärare KC).

Jag tycker att det har blivit tråkigt på SFI. Eleverna ska gå tre timmar på förmiddagen
eller tre timmar på eftermiddagen, sedan ska de gå iväg till Lernia och göra andra saker
… Jag tycker att det vore bättre om de fått gått på ett ställe. Där kunde man arbeta med
eleverna på deras nivå och man hade mera tid till undervisningen. Exempelvis kunde
man titta på en film, diskuterar och skriva långa texter om vad man har sett. Man kunde
göra så mycket mer. Men tre timmar, vad hinner man (Lärare LE)?

Men jag tror inte att man ska ha svenskundervisning från morgon till kväll. Utan det
vore bra med ett fyratimmarspass och sedan skulle invandrareleverna ha språkpraktik
(Lärare SB).
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En annan sak är att vi ska ge eleverna graderade betyg i svenska, SFI nivåerna. Detta är
inte lätt. Egentligen borde vi endast bedöma om eleverna kan svenska på en rimlig nivå.
Jag har också funderat på, om arbetsgivare som anställer en invandrare som har ett SFI
betyg. Förstår denna arbetsgivare skillnaden mellan betygen som vi lärare ger (Lärare
UH)?  

Sammanfattning

Samtliga deltagande lärare har talat i forskningscirkelns gemensamma kunskapsprocess om
förändringar angående invandrarundervisningen. Förr i tiden hade denna lärargrupp mer tid
och utrymme till undervisningen. De hade stora möjligheter att anpassa undervisningen till de
olika  elevgruppernas  nivåer.  Denna  anpassning  var  framförallt  till  fördel  för  de
undervisningsgrupper  som  bestod  av  lågutbildade  invandrare  och  invandrare  som  var
analfabeter. Lärarna upplever att de förr i tiden fanns utrymme för undervisningsexperiment
och projekt.  Idag upplever  dessa  deltagare  att  det  inte finns  lika stort  utrymme för  dessa
projekt. De poängterar att skolverkets mål och kursplaner, knappa resurser och knappt med tid
styr undervisningens möjligheter och innehåll. Lärarna upplever att det inte längre finns tid
och resurser för stora projekt i undervisningen. Detta upplevs negativt av deltagarna.

I detta sammanhang har deltagarna endast pekat på de upplevda brister som råder i  deras
nuvarande arbetssituation. De nämner inte några nya tänkvärda lösningar på problemet, dvs.
det  förekommer  ingen  gemensam  kunskapsutveckling  inom  cirkeln  som  pekar  på  nya
lösningar angående detta upplevda problem.  

5.2 Deltagarnas kunskapsutveckling angående kulturmöten, livsåskådning,
livsfrågor och livssituationer

I  följande  delkapitel  belyses  de  berörda  deltagarnas  syn och  upplevelser  av  kulturmöten,
livsåskådning,  livsfrågor  och  livssituationer  i  det  dagliga  arbetet  tillsammans  med
invandrarelever i skolan. 

Under vårt  arbete i  forskningscirkeln med våra livsberättelser har vi  utifrån ovan nämnda
synsätt formulerat enligt oss intressanta infallsvinklar som vi diskuterat och gett varandra våra
åsikter om och erfarenheter. Här nedan redovisas vårt innehåll under ett antal rubriker.

Interkulturellt och mångkulturellt synsätt – etnocentriskt synsätt

I  detta  sammanhang  ska  en  deltagares  livsberättelser  åskådliggöras.  Det  är  lärare  AJ:  s
livsberättelser som lyfts  fram och de andra deltagarnas kommentarer till  denna berättelse.
Denna  livsberättelse  kommer  från  forskningscirkelns  tredje  möte.  Deltagare  AJ  har  en
lärarerfarenhet från olika geografiska områden i Sverige, både storstad och landsbygd. Denna
deltagare har mött och reflekterat över både ett mångkulturellt synsätt och ett etnocentriskt
synsätt i sitt arbete vid olika skolor i Sverige. Dessa synsätt representeras både av människor
som har sitt ursprung i Sverige och sitt ursprung utanför Sveriges gränser, dvs. i ett annat
hemland än Sverige.
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Jag började jobba 1995 vid Botkyrka folkhögskola. Jag hade kurser på grundläggande
och gymnasienivå i  svenska, engelska och svenska som andraspråk. Majoriteten var
utländska elever, mycket assyrier och syrianer. Eftersom det var så stor blandning av
kön, ålder och kulturer, så jag vet inte, jag tänkte inte att de kom från något annat land.
Det kanske låter naivt. Jag tänkte på dem som människor… det var inget problem att de
kom från ett annat land… Det var inget konstigt. Det var en atmosfär som var tillåtande.
Jag har genom min ålder blivit mer medveten om problemen.

Jag flyttade till Dalarna och jobbade vid en grundskola bland annat med svenska som
andraspråk.  Det  var  flyktingströmmar  från  Afghanistan.  De  hade  aldrig  haft  några
elever  som  studerade  svenska  som  andraspråk…  Jag  kom  till  en  miljö,  idylliska
Dalarna. Där de inte hade haft några invandrare. Där mötte jag jättemycket rasism och
fördomar. 

– Ja, de där invandrarna kommer hit och tar våra jobb! Men hallå! Vilka invandrare?
Var finns de? Där i skogen blev jag varse att det finns andra kulturer, människor och
synsätt. Jag är uppvuxen i Botkyrka. Det var vardag och inget problem, så hamnar jag i
vita Dalarna. Då fick jag upp ögonen. Det finns andra länder!

Jag började senare arbeta i en annan skola, en annan ort i Dalarna. Då var det första
gången jag började undervisa på SFI. Det var kurder och amerikaner. Det var i samma
veva som konflikten mellan USA och Irak. Jag hade i  gruppen både folk från USA
kärleksinvandrare och flyktingar från Irak. Alla var män. Det var väldigt tjafsigt. Då
bestämde jag att aldrig under lektionstid diskuterar religion, politik och sådana saker,
utan bara strikt hålla mig till svenska boken… Jag hade tidningar. Men det var åtta sidor
som innehöll harmlösa nyheter från Sverige (Lärare AJ).

Jag känner igen mig (Lärare CS).

Egentligen  skulle  jag  haft  mer  skin  på  näsan  och  vågat  starta  en  diskussion.  Idag
kanske, på grund av att jag är äldre och känner mig tryggare. Då var det minerad mark.
Jag ville inte ha det i klassrummet. Det blev konflikter. Jag såg det i klassrummet. De
ställde sig upp, någon puttade på någon. En gång var det slagsmål ute på skolgården
mellan en amerikan och en kurd (Lärare AJ).

Satte de sig i grupper i klassrummet (Forskare/ projektledare AG)?

Det gjorde de.  Men till  sist  accepterade de varandra.  De blev inte bästa vänner.  Ni
kanske har upplevt samma sak? Exempel balkankriget (Lärare AJ).

Jag hade en kosovoalban som berättade på en lektion. Hon hade en speciell synvinkel.
Jag var lite naiv. Då kom en serbisk kvinna fram och sa, - akta dig för dessa uttalanden
(Lärare KC).

Det  är  samma sak  med  barn.  De  får  uppfattningar  hemifrån,  exempel  bosnier  och
serber. Då hör de det, sedan bråkar de på skolan, små barn. Jag hade någon som skrivit
PKK på hela armen… Slagord, kom från vuxna. Här på Komvux har jag haft en elev en
tjej från USA och i samma grupp fanns en man, muslim. Det var jättejobbigt. Han ville
inte sitta vid samma bord som tjejen från USA på grund av att han var muslim. Det var
vid samma tid som de stora konflikterna i norra Afrika (Lärare LE).
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Jag  har  upplevt  uttalande  men  inte  mer… historia,  politik  och  religion  är  känsliga
ämnen (Lärare CS).

Vid forskningscirkelns andramöte berättade en deltagare,  lärare TE sin livsberättelse.  Den
berör bland annat liknande situationer som ovan:

Vid mitten av 1990- talet fick jag bosnier och serber. Det var inte så lyckat. Men de
skötte sig ganska bra. Det var en gång mellan en bosnier och vietnames, jag vet inte vad
det handlade om. De hoppade på varandra och slog varandra med knytnävarna inne på
lektionen, så att blodet flöt. Jag fick lugna ner dem. Jag fick aldrig reda på vad det
handlade om (Lärare TE).

Samma  deltagare  berättade  om  lektionstillfällen  där  flera  lärare  har  försökt  att  skapa
interkulturella sammanhang:

Jag  och BA.  Vi  provade  lite  olika  saker.  Jag kommer bland annat  på det  här  med
skolavslutningarna vi hade med eleverna. De klädde upp sig och tog med mat. Men
eleverna åt inte av varandras mat. De vågade inte smaka. Det var lite med kultur. Vi
försökte att få dem att smaka och äta. Men det gick inte (Lärare TE).

Vi satte upp lappar vid maten och där stod det vad maten innehåll exempelvis griskött.
Men det gick inte att få eleverna att äta (Lärare UH). 

Sammanfattning

I deltagarnas berättelser påvisas förhållanden som både är mångkulturella och etnocentriska.
En  deltagande lärare  är  uppvuxen  och har  arbetat  som lärare  i  en  invandrartät  förort  till
Stockholm. Där var det mångkulturella samhället en vardag. Det var en blandning av kön,
ålder och kulturer som levde sida vid sida med varandra. Även vuxenskolan som denna lärare
arbetade vid var mångkulturell. I dessa berättelser finns också ett etnocentriskt synsätt. Det är
något som samtliga deltagande lärare har mött under årens lopp i sina grupper och klassrum.
Detta  synsätt  representeras  av  olika  invandrargruppers  uppfattningar  om  varandra.  Dessa
uppfattningar förstärks negativt om det till exempel råder konflikter i världen mellan olika
länder och samtidigt finns i klassrummen invandrarelever som kommer från dessa hörn av
världen. Då blir för invandrareleven den egna tolkningen och värderingen till fördel för den
egna  kulturen  och  den  andres  kultur  möts  med  fördomar,  främlingsfientlighet  och
misstänksamhet.

Detta  etnocentriska  synsätt,  dvs.  olika  invandrargruppers  ibland  negativa  uppfattning  om
varandra  var  en  ny  kunskap  som  forskningscirkelns  deltagare  delgav  mig  som  forskare/
projektledare.

De  deltagande  lärarna  är  vana  vid  att  arbeta  vid  mångkulturella  skolor.  Men  ibland  har
lärarnas  uppfattning  varit  att  det  är  svårt  att  möta  problem  och  konflikter  mellan  olika
invandrargrupper, dvs. olika invandrarelever. De har emellanåt försökt att undvika konflikter
genom att planera lektioner som endast kan uppfattas som neutrala svensklektioner, som inte
innefattar politik och religion utan endast består av språkinlärning och kunskaper i svenska
språket. Det finns däremot en vilja ibland cirkelns deltagare att de ska arbeta mer utifrån ett
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interkulturellt synsätt, det betyder att utarbeta ett nytt förhållningssätt till varandra och ett sätt
att ställa krav på varandra till följd av den mångkulturella situationen. Då skulle kravet bli ett
interkulturellt synsätt hos skolans inblandade aktörer, exempelvis mellan lärare och elev samt
mellan elev och elev. 

Lärarna har också försökt att arbeta utifrån ett interkulturellt sammanhang exempelvis vid
skolavslutningar.  Men  det  är  inte  lätt  att  få  med  sig  berörda  invandrarelever  i  detta
sammanhang. Det är också något som cirkelns deltagare vill arbeta med och fördjupa sig i sin
framtida gemensamma kunskapsutveckling.

Socialisation

I  denna  kontext  åskådliggörs  forskningscirkelns  deltagares  erfarenhet  angående  synen  på
socialisation.  Detta  synsätt  kommer  från  forskningscirkelns  andra  och  tredje  möte.
Socialisation  är  också  förknippad  med  kulturbegreppet,  värde,  värderingar  och  specifik
moraluppfattning.  Allt  detta  tillägnar  vi  oss  genom en socialisationsprocess.  I  föregående
delkapitel  finns  tydliga  exempel  på  detta.  De  deltagande  lärarna  delgav  berättelser  där
särskilda invandrargrupper uppfattade sin egen kultur och land som bättre än andras. De hade
svårt  att  ta  till  sig  den  andres  kultur,  politiska  uppfattning  och  matkultur.  Exempelvis
matkultur, de ville inte prova att äta någon annans mat från en annan kultur. De åt bara sin
egen mat. Deltagarna har också en uppfattning och erfarenhet att den egna gruppens värden
och värderingar förstärks när man flyttar till ett annat land, exempelvis Sverige:

Ja,  det  här  känner  ni  igen.  Det  här  med att  de  ska  vara lediga… Ramadan… Den
viktigaste högtiden ska de vara lediga. De svenska eleverna tyckte att de var lediga både
vid svenska  högtider  och  på  sina  egna  högtider… Egentligen  var  de lediga väldigt
mycket. Vi fick aldrig reda på när ramadan egentligen var. Nu tycker jag att det har
blivit ännu fler helger. De är borta ofta nu. Några ska vara borta på fredagarna – bön.
Det förekom inte förr (Lärare TE).

De andra deltagarna har haft vissa muslimska invandrarmän som inte hälsar som svenskar,
dvs. vill ta i hand. Detta gäller när de har kvinnliga lärare. De vill inte se en kvinna i ögonen
och ibland vägrar de att sitta bredvid en kvinna i klassrummet, eftersom deras kultur inte
anser att detta är rätt. Deltagarna diskuterar också seder, värden och värderingar som gäller för
kvinnor, speciellt muslimska kvinnor:

När man första gången såg en kvinna med täckt huvud. Det var ovant. Man trodde att
de var 20 år äldre än de var. Men man vänjer sig. Nu tänker jag inte på det (Lärare KC).

Samma lärare har funderingar kring hur en kvinna från en invandrargrupp kan socialiseras in i
en ny kultur och upptar andra värden, värderingar och hur detta tas emot av den ursprungliga
invandrargruppen:

Vi har många från Uzbekistan. En av de uzbekiska kvinnorna hade inte sitt huvud täckt
med en slöja. Hon var lite finare än de andra kvinnorna. Hon hade jobbat på bank och
mannen var journalist. Hon hade lärt sig att cykla i Sverige. Det gjorde inte de andra
uzbekiska kvinnorna. De andra kvinnorna retade henne för detta (Lärare KC).
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Jag tycker att jag ser en tendens av utbildningsbakgrund spelar roll. Många kvinnor som
är lågutbildade eller analfabeter på SFI har heltäckande klädsel, men de välutbildade
har en friare klädsel (Lärare AJ).

Även de som kommer från Serbien har  svårt  att  släppa sista  biten,  även om de är
välutbildade (Lärare LE).

Sammanfattning

Alla  dessa  kulturella  inslag,  värden  och  värderingar  har  sin  bakgrund  i
socialisationsbegreppet.  De berörda invandrareleverna har  fått  sina uppfattningar om olika
livsförhållanden från sin sociala bakgrund och sin socialisation. Ibland behåller människan
eller förstärks denna socialisation när han/ hon flyttar till ett annat land och annan kultur. Det
är detta som forskningscirkelns deltagare har diskuterat i sin gemensamma kunskapsprocess. 

Genusperspektiv

Här ska forskningscirkelns deltagares erfarenhet angående deras syn och upplevelser av genus
ventileras. Detta perspektiv sätts i ett skolsammanhang och framförallt dessa lärares möte med
invandrarelever både i skolan och i klassrumsmiljön. Detta synsätt kommer från deltagarnas
livsberättelser  dvs.  från  forskningscirkelns  tredje  till  femte  möte.  Det  är  också
genusperspektivet samtliga deltagare upplevt vara intressant att diskutera. Men de tycker att
detta perspektiv och dess relation till människor är svårt:

Det är ganska svårt med lagstiftningar… Vi fick gymnasieförbundets plan. I samma
broschyr står det att vi ska acceptera alla religioner. Hur de är klädda! I samma spalt ska
vi arbeta för jämställdhet och motarbeta skillnader mellan män och kvinnor. Det går
inte. Det blir väldigt tydligt för vissa som jag har sagt tidigare. En tjej ville ta i hand
med en man. 

Han sa, det kan jag inte göra. Hon ska gifta sig sedan. Då har jag smutsat ner hennes
hand. Det går inte. Ja, det är svåra saker (Lärare CS).

De andra  deltagarna  har  också  upplevt  situationer  som är  i  konflikt  med svenskt  synsätt
angående relationen mellan män och kvinnor samt levnadsförhållanden och jämställdhet:

Jag hade en elev som vid 14 års ålder hade gift sig med en mycket äldre man. Hon
längtade efter att få uppleva en vanlig förälskelse som vanliga svenskar får, att få själv
välja. Det slutade med att hon skilde sig och gifte sig med en svensk man. Om hon är
lycklig nu vet jag inte. Det är inte så ofta man lämnar sin kultur och hoppar in i en
svensk kultur… Ja, sedan har det varit en massa afghaner… de var hårt hållna hemma,
stackas tjejer. De skulle göra allt hemma. Visst har man sett kvinnoförtryck också. Men
inte alltid. Det finns människor som är fria, glada och pigga. Det beror på situationen.
Ibland somalier har man sett tjejer som ska serva sina bröder. Från Uzbekistan, där är
kvinnorna stängt hållna. De har den här lilla hemma världen (Lärare CK). 

Deltagarna har också märkt att vissa invandrarkvinnor själva är med och förstärker de invanda
genusuppfattningarna:
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Men kvinnorna har en inställning till sina barn. Det är viktigast att sönerna får studera
om man måste välja. Det har jag försökt att  prata om. Om det nu är så att  flickan,
dottern är duktig i skolan. Men det är inte viktigt (Lärare SB).

Deltagarna har diskuterat genusperspektivet i ett skolsammanhang och undervisningssituation,
dvs. om det är en fördel med blandade grupper, både män och kvinnor i samma grupp, eller
enbart kvinnogrupper och manliga grupper:

Jag och en kollega tyckte att de skrattade för lite. De var vietnameser. Vi kom inte åt
dem ordentligt. Vi måste hitta på något? Se en film! Jag hade bara kvinnor i min grupp
och hon hade lite blandat. Damerna var från början analfabeter. Jag hade fått tag i en Mr
Beanfilm. Han säger ingenting. Det är bara en massa bilder. Han ska köpa en TV som
inte går igång och tillsist sitter han i ett rum med en kartong i en fåtölj. Ingen rörde en
min. Vi två (lärare)  satt  och skrattade. Sedan när vi kom in i  klassrummet, frågade
eleverna kan vi få titta på filmen en gång till. Den var jätterolig. Då blev jag förvånad.
Varför visade ni inte detta? De sa, vi får inte skratta. Det satt män där (Lärare BA).

Det har jag också varit med om. Jag var hemma hos en arabisk tjej, en elev. Det var en
grupp kvinnor, lite blandat inte bara araber. De släppte loss på ett ganska vulgärt sätt
(Lärare CS).

En gång när det bara var kvinnor kom vi in på könsstympning. Någon hade läst en bok.
Vi började prata om det. Jag började rita på tavlan. De hade massor av frågor. Nu kör vi.
Jag ritade på tavlan. Tänk om någon hade kommit in, sett vad jag ritade. Men det fanns
ett behov. De skrek efter det (Lärare AJ).

Jag har haft tur, haft grupper med bara kvinnor. Enligt deras kultur ska unga kvinnor
lära sig av gamla kvinnor. De ska sitta och lyssna. Där får de sin sexualundervisning.
Det forumet har de inte här. När de äntligen kommer in i sina grupper börjar de fråga
mig. Det är en skillnad när det bara är kvinnor i gruppen. Man kan ta upp andra saker.
Det gör de själva. Det finns ett behov. Det var en ung tjej som hotades med tvångsgifte.
Hon hade inget  stöd. Hon visste inte vad hon skulle vända sig. Damerna i  gruppen
ordnade  mycket.  Det  var  en  kurdisk  flicka.  Jag  förstod  att  det  praktiska,
sexualundervisningen, lärde man sig i kvinnogruppen. Mellanåt kom det fram grejer så
att jag rodnade. För de gjorde så här. Alla kunde inte svenska, med de ritade istället. Det
var inget problem. Då åkte slöjorna ner. Vi hade dörren stängd och inga fönster. Där var
det garanterat säkert. Det är likadant med killar. De har också saker att fundera på. Vi
kan inte förvänta oss att deras tradition och uppväxt försvinner bara de kommer hit. Vill
man nå dem måste man möta dem där de är, annars går det inte (Lärare BA).

Ja killarna, de ska veta sin prestige och kvinnorna sin plats (Lärare UH).

Därefter resonerade  deltagarna om invandrareleverna ska studera i  blandade grupper  eller
kvinnor och män var för sig:

Jag skulle kunna tänka mig någon gång i veckan undervisning med kvinnogrupper och
mansgrupper, inte hela tiden (Lärare BA).

När uzbekerna kom. Då var det mycket strid om detta. De kunde inte gå ihop. I vissa
länder är det så. Vi hade många par som var gifta (Lärare UH).



53

Mannen tappar hakan om frun är duktig (Lärare LE).

Hela deras liv är uppdelat. Hemma hos dem är det män och kvinnor på olika ställen.
Kvinnor och män äter inte samtidigt.  Till  och med när de har bröllop.  Kvinnor har
bröllop för sig och män för sig (Lärare BA). 

Så är det i Somalia också. Kvinnan är inte ens med. Det är pappan som går och gifter
sig. Kvinnan är inte ens närvarande (Lärare LE).

Man ska möta dem där de är. De ska vänja sig efter hand med hur vi gör i Sverige. När
de kommer och är färdiga med SFI och kommer till mig (SVA). Då sätter de sig och
prata med vem som helst. De kan prata med alla (Lärare KC).

Jag måste säga att det går ganska snabbt. Exempelvis, en uzbekisk kvinna hade man
som körde lastbil två veckor. Då bodde han i Stockholm. Hon tyckte det var toppen.
Hon behövde inte laga uzbekisk mat. Det är långkok. Tar timmar att laga. Då kunde hon
laga köttbullar. Det gillade barnen, köttbullar med spagetti eller makaroner. Det gick på
nolltid. När mannen kom hem igen fick hon ta fram stora grytan och långkoka igen
(Lärare SB).

Där ser man att kvinnan har lättare att ta till sig det nya. Det är enklare. Karlarna styr
och försöker att hålla i det här. Det är de som har svårast att ta till sig nya grejer och lära
sig nytt. De tappar greppet. Kvinnorna har kvar sin sysselsättning att laga mat. Han kan
inte försörja sin familj. Det är förfärligt enligt deras tradition och kultur (Lärare BA).

Jag har gjort en C- uppsats som handlade om förhållandet mellan könen i klassrummet.
Där påvisades att nästan alla män ville jobba. De ville inte studera. De går här i väntan
på ett jobb. Medans kvinnorna studerar för att de vill ha en utbildning. De är mycket
mer motiverade och fortsätter att studera vidare (Lärare AJ).

Sammanfattning

Samtliga deltagare har en uppfattning att  genus är ett svårt perspektiv.  När berörda lärare
diskuterade detta perspektiv upptäckte de att det fanns konflikter i ämnet. Det är heller inte
självklart att den svenska uppfattningen angående detta är den självklara lösningen. Många
värden står i konflikt mot varandra, exempelvis ska lärarna i skolan arbeta för jämställdhet
och motarbeta skillnader mellan män och kvinnor samtidigt ska de acceptera alla religioners
innehåll och uttryckssätt. Deltagarnas berättelser vittnar om att det råder en genusordning i de
kulturer och religioner som deras invandrarelever kommer ifrån. Det finns regler och normer
som  särskiljer  och  identifierar  män  och  kvinnor.  Dessa  regler  och  normer  är  också
förknippade med ett genussystem. Där invandrarkvinnorna ofta sätts i en social underordning.
Dessa förhållanden har märkts i  olika undervisnings och klassrumssituationer som lärarna
varit delaktiga i.

I detta sammanhang uppkom en gemensam kunskapsutveckling, forskningscirkelns deltagare
har  pekat  på  de  konflikter  som uppkom i  ett  genusperspektiv.  De  kom också  med  egna
lösningar angående detta problem i undervisningssituationer.
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Deltagarna  anser  att  ibland  är  det  viktigt  att  bejaka  invandrarelevernas  seder  och  kultur,
exempelvis borde eleverna vid vissa tillfällen, någon timme i veckan, får sin undervisning i
grupper som består av bara män respektive kvinnor. Det är viktigt framförallt i början och de
första SFI- kurserna. Då finns möjligheten att diskutera inom gruppen individuella och sociala
ämnen samt samhällsämnen som berör män respektive kvinnor.            

Upplevelsen av den egna och den andres livsåskådning

I  detta  sammanhang lyfts  forskningscirkelns  deltagares  uppfattning  om den egna och den
andres  livsåskådningssyn  fram.  Detta  perspektiv  diskuterades  framförallt  under
forskningscirkelns tredje möte och fjärde möte. Då resonerade de berörda lärarna både om sin
egen  livsåskådningssyn  och  hur  de  upplever  sina  invandrarelevers  livsåskådningssyn  och
situation.

Generellt  sätt  har  dessa lärare en uppfattning  att  idag märks invandrarelevernas bakgrund
exempelvis livsåskådningssyn och religion mer än vad den gjorde för ett antal år sedan. De
deltagande lärarna har berättat att förr i tiden, för ca 20- 25 år sedan upplevde de inte att deras
invandrarelever utmärkte sig och ville bevara och framhålla att de kom från ett annat land,
annan  kultur  eller  annan  religion.  De  åberopade  heller  inte  att  de  skulle  var  lediga  vid
speciella högtider eller vid fredagsbön. Det sistnämnda gäller framförallt muslimska elever.
De berörda lärarna mötte istället en grupp utländska människor som behövde och ville lära sig
ett nytt språk, svenska. Detta diskuterade deltagare vid forskningscirkelns fjärde möte:

Jag har tänkt på det religiösa inslaget. Under mina år på KV (från slutet av 1970- talet)
så var det många muslimer. Men islam var inte alls lika starkt. Det fanns en och annan
med slöja. Det är först på sista tiden, jag blir ibland chockad av alla uttalande. Det är
mer av vikt idag än vad det var tidigare (Lärare CS).

Det har säkert att göra med att nu är det en annan typ av muslimer som kommer hit. De
kommer  från  konflikthärdar.  Det  är  religionskrig.  Iranierna  som  kom  förr  var
frihetskämpar.  De var mycket  mer sekulariserade än de som kom till  makten i  Iran
(Lärare BA).

De var mycket högutbildade som kom då (Lärare AJ).

Nu kommer de från exempelvis gamla Sovjetrepubliken. De håller hårt i sin religion
och tradition (Lärare CS).

Då är det frihet på annat sätt. Hur mycket religionsfrihet och yttrandefrihet har de i sina
länder? Detta får de när de kommer till Sverige (Forskare/ projektledare AG).

Ja, så är det… titta bara på uzbekerna. De tar sig möjligheten här att följa sin egen
tradition (Lärare BA).

Många är statslösa, exempelvis kurder och palestinier (Lärare SB).

Är  man  statslös  bär  man  med  sig  detta  hela  livet  och  arvet  vårdas  på  något  sätt,
exempelvis religion och tradition (Lärare CS).
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En av deltagarna reflekterade också över sin egen syn gällande livsåskådningsaspekten och
relaterade den till sina elevers uttalade uppfattning kring den aktuella frågan. Detta gjordes
vid forskningscirkelns tredje möte:

Jag  vill  börja  och  relatera  till  min  barndom.  Jag  är  uppvuxen  med  att  gå  till
söndagsskolan. Där fick man lära sig att Jesus älskar alla barnen… det har präglat mig
att alla är lika mycket värda. Jag fick också ett internationellt intresse från den tiden.
Det kom missionärer. De som vi hade kontakt med kom från Tanzania. Vi fick även
kontakt med missionärer från Thailand eller Siam som det hette då. När de kom hem
hade de en thailändsk flicka med sig… Det var så märkvärdigt att få träffa någon från
exempelvis Afrika eller Thailand… Jag blev sedan småskollärare 1970… Jag började
sedan  jobbar  i  Malmö.  Där  var  det  några  invandrare…  Jag  säger  som  ni  andra  i
gruppen. Jag hade i klassen en kille som hade jugoslaviska föräldrar, men inte var det
något speciellt med honom eller att han inte kunde tala svenska. Jag tänkte heller inte
på om han talade något annat språk hemma. Men när jag kom till Kalmar och började
jobba vid en grundskola fick jag ta hand om sex flyktingbarn från Vietnam. De kunde
inte någon svenska. Det var min första erfarenhet och det var roligt... Jag var hemma
hos dem. De hade ett altare i ett hörn med rökelsepinnar. Det var det jag såg av religion.
Jag tror att de hade kontakt med gamla förfäder vid detta altare. De var buddhister. Jag
började sedan jobba på Komvux… Ett tag hade jag gamla människor, 50- åringar. De
var iranier. De var analfabeter och de kunde inte skriva sina namn. De var sex elever. Vi
började på lågnivå. Det var en man i gruppen som försökte uttrycka sig på alla sätt, när
det gällde religion. Han berättade om alla tvagningar man måste göra innan bönen…
Han var väldigt positiv och glad.  Men det  var inte så att  de skulle ha bönetider på
skolan. Det var en annan man som inte ville ta i hand när det var ramadan, muslimsk
fastemånad. Men annars var det inte något problem. De kunde sitta bredvid vem som
helst, både män och kvinnor. Inga problem med grupparbete och sådant (Lärare KC).

Jag har jobbat både vid SFI, vid grundläggande nivå och vid gymnasiet. Det är ett större
problem nu vid SFI än de andra nivåerna. Då ska de vara lediga vid fredagsbönen och
vid ramadan. Men när jag jobbade på grundläggande nivå kunde de komma till skolan
på fredagseftermiddagen. Det var samma personer (Lärare AJ).

Jag hade några kvinnliga elever som förr var täckta ända ner till fotknölarna. Nu går de
i åtsittande byxor och tunikor (Lärare LE).

Samtliga  deltagare  har  en  uppfattning  om  att  religionen  spelar  mer  in  i  vardagen  för
invandrareleverna nu än de invandrarelever som lärarna hade förr i tiden.  Det är speciellt
elever som är muslimer som vill hålla fast vid religiösa traditioner. Det märks framförallt
ibland nya elever på skolan och de elever som studerar de första svenskkurserna inom SFI.
Deltagarna har också upplevt att de invandrarelever som håller fast vid sin religion, kultur och
tradition kommer från områden som landsbygd och oftast är analfabeter eller är lågutbildade.
Denna uppfattning och handlingsalternativ kan ibland påverka invandrarelevens omgivning, i
detta fall skolsituation. Deltagarna fortsatte att diskutera:

I detta sammanhang skulle vi också få fram hur vi själva ställer oss till livsåskådning.
Där kan jag säga. Massmedias bild av muslimer är mycket krigiskt, mycket terror och
mycket våld. Det tycker jag är hemskt. Men de jag har mött, då upplever jag en annan
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sak. Religion är inte bara en massa regler, utan en relation till Gud, som jag ser på det.
Då kan jag tänka mig att de ber till Gud, för att få hjälp av Gud. Det är trygghet. Det
kan jag känna samhörighet med dem, muslimska elever, mer än sekulariserade svenskar
(Lärare KC).

Där sätter du fingret på mitt problem. Jag känner ibland mer samhörighet med elever
som är  troende  muslimer  och  de  elever  som tillhör  och  är  aktiva  i  exempelvis  en
frikyrka än andra svenskar. Det kan kännas som ett problem i undervisningen eftersom
jag ska vara objektiv (Forskare/ projektledare AG).

Ja, i sin lärarroll ska man vara objektiv. Medvetet skulle man aldrig göra det (uttalad
subjektiv till religion). Ibland tycker jag att jag gör tvärtom. Jag kanske säger någon
gång mitt första möte med en grupp och vid presentationen att jag sjunger i en kör i
kyrkan. De är kanske medvetna om att jag är kristen, men det är sällan vi talar om det.
Jag hinner inte exempelvis gå igenom varför vi fira jul (Lärare KC).

Det gör vi. Vi talar om religion. Det är buddhister, kristna och muslimer i klassrummet.
Nu senast gjorde eleverna en skrivuppgift om hur en begravning går till i olika länder
och olika religioner. Det är en typ av del inom religion. Det innehåller så mycket… det
blir  bra diskussioner. De var från början arga på mig, när jag sa att  min biologiska
mamma dött och jag stod i klassrummet och skojade och skrattade som vanligt. Då
tyckte de att jag skulle åka dit och sörja. Jag sa, jag känner inte henne. De var riktigt
arga på mig. De tyckte att blod är tjockare än vatten. De slog näven i bordet, någon grät
och de tyckte att jag var hemsk. Det är olika kulturer. Det är intressant. Det är mycket
religionsfrågor, beteende och ritualer. De berättade och sedan fick de skriva uppsats om
begravning. Det blev intressant. De fick sedan diskuterar med varandra, dvs. vi gör så
och ni gör så (Lärare LE).

Det är väldigt bra. Då öppnas deras ögon för andra kulturer (Lärare AJ).

Man måste våga ta steget att prata om religion, tycker jag. Varför gör vi på olika sätt i
olika religioner? Det har blivit en annan acceptans mot olika religioner i klassen (Lärare
LE).

Det gäller att man ha en bra miljö och situation i gruppen för att man ska våga starta
sådana diskussioner (Lärare AJ).

Jag tycker att de fått mycket kunskap av varandra, exempelvis så här gör vi i Thailand.
De får det utan att plugga (Lärare LE).

I din grupp är det ganska tajt. I mina grupper kommer de inte ihåg kompisarnas namn
(Lärare KC).

Sammanfattning

Här  lyfts  fram att  samtliga  deltagare  har  en  uppfattning  att  deras  invandrarelever  har  en
personlig  livsåskådning  som oftast  är  anknuten  till  en  etablerad  livsåskådning.  De  flesta
eleverna  är  muslimer,  men  det  finns  även  exempelvis  buddhister  och  kristna.  Många  av
eleverna  håller  fast  vid  sin  livsåskådnings  omvärldsorientering,  värdesystem  och
handlingsberedskap. 
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De  berörda  deltagarna  har  olika  förhållningssätt  till  livsåskådningsperspektivet.  Detta
uppmärksammas och diskuteras i  forskningscirkelns gemensamma kunskapsutveckling och
sätts samman med forskning som tagits upp tidigare i denna uppsats. Någon deltagare känner
stark samhörighet med sina elever som har en aktiv syn på livsåskådning, men känner att man
inte har tid att ta upp och diskutera aktuella livsfrågor med elevgrupperna. 

En annan deltagare har ett annat förhållningssätt och anser att dessa livsfrågor är viktiga att
ventilera i klassrummet. Den berörda läraren bjuder också på sig själv och utgår från sitt eget
perspektiv på livsfrågan. Det leder till att invandrareleverna reagera på lärarens uttalande och
det blir diskussion och slutligen uppsatsskrivning. På detta sätt tränas också svenska språket i
tal  och skrift.  Det  finns  också ett  annat  perspektiv på detta  förhållningssätt,  nämligen ett
livsåskådningsperspektiv. Den aktuella läraren och hennes elever diskuterar och använder på
detta  sätt  vissa  påverkansfaktorer  angående  livsåskådningsperspektivet.  De  lyfter  fram
kunskap, de jämför och kombinerar olika förhållanden med varandra, för att formulera och
omformulera sina frågor, för att (i bästa fall) förkasta gamla lösningar och söka sig till nya.
Kunskap som kan leda till att elever både utvecklas och mognar. Eleven kan också öka sin
medvetenhet om sin livsåskådning och tvingas att motivera, systematisera och kritiskt granska
de  lika  delarna  i  sin  livsåskådning.  Med  denna  växande  medvetenhet  om  den  egna
livsåskådningen  följs  uppmärksamheten  om  hur  olika  komponenter  i  livsåskådningen
överensstämmer  med  varandra.  Det  kan  uppkomma  en  integrering,  livsåskådningen  kan
fungera i den verklighet och i det samhälle som eleven lever i. Med integreringen följs också
aspekten  tolerans  och  vilja  att  ompröva,  och  innehållet  att  vilja  ompröva  den  egna
ståndpunkten och att anta den andres uppfattning.

Denna berörda deltagares/ lärares förhållningssätt till livsåskådning och förmåga att integrera
den i  sin  undervisning bidrar  till  en  kunskapsutveckling  hos  oss  andra  deltagare.  Vi  fick
förslag och möjligheten att diskutera, hur vi kan förändra vår undervisning i detta perspektiv.

Dock  bör  nämnas  att  förutsättningarna  för  cirkelns  deltagare/  lärare  är  olika.  Den  första
läraren (KC) har elevgrupper som endast får ett begränsat antal timmar i veckan i svenska,
medan den andra läraren (LE) har fler timmar i veckan och de aktuella eleverna studerar ett
specifikt utbildningsprogram och går i klass.              

Normer och värderingar

I  detta  sammanhang  ventileras  forskningscirkelns  deltagares  erfarenhet  om
invandrarelevernas  syn  angående  normer  och  värderingar.  Detta  perspektiv  sätts  i  ett
skolsammanhang och framförallt dessa lärares möte med invandrarelever både i skolan och i
klassrumsmiljön. Berörda lärares invandrarelever bär på normer och värderingar som oftast är
anknutna till  deras  bakgrund,  dvs.  religion,  kultur och tradition.  Perspektiven normer och
värderingar diskuterades framförallt  under  forskningscirkelns andra möte,  fjärde möte och
femte  möte.  Vid  ett  av  forskningscirkelns  möten  diskuterade  de  deltagande  lärarna
invandrarelevernas  syn  och  handlingssätt  angående  att  hjälpa  varandra  i  klassrummet,
uppfattningen att fuska och att begära hjälp under lektionen av läraren eller att vara tyst:
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Förr  uppmärksammade  jag  att  kvinnorna  hjälpte  männen  med  uppgifterna  i
klassrummet. Nu ser jag att ungdomar, dvs. unga män hjälper äldre kvinnor. Det har jag
inte uppmärksammat förr. Men det är kanske ingen skillnad (Lärare TE)?

Det hör till konventionen (Lärare SB).

Det är inte många unga som nekar om de blir tillfrågade. De är hjälpsamma (Lärare
CS).

Ibland sätter jag likhetstecken mellan att vara hjälpsam med fusk. I detta sammanhang
är synen på fusk – ser man inte är det inte farligt (Lärare SB).

Det var en tjej (elev) som jag hade som sa att någon hade köpt sin universitetsexamen i
sitt hemland (Lärare LE).

Det är ganska vanligt att man köper en examen (Lärare SB).

Jag hade en kille (elev) i Dalarna när jag jobbade där, som skulle gå på komvux. Han
ville hellre gå ungdomsgymnasiet. Jag sa till honom, det går inte du är äldre enligt ditt
personnummer. Han sa, personnummer,  det  kan jag ändra. Det  handlar bara om lite
pengar i hemlandet. Nytt personnummer, det är inga problem (Lärare AJ).

Jag har varit med om, att invandrarelever vet att deras landsmän fuskar på prov. Då
sätter de sig längst fram med bara penna och radergummi och visar att de inte fuskar
(Forskare/ projektledare AG).

I detta sammanhang har deltagarna uppmärksammat att deras invandrarelever har en annan
uppfattning än den svenska uppfattningen angående att vara hjälpsam och att fuska. Eleverna
vill  gärna  hjälpa  den  som  har  det  svårt  exempelvis  med  en  skoluppgift  eller  under  en
provsituation. Denna hjälpsamhet tolkas ibland de berörda lärarna med att man fuskar. Här
kan det råda olika uppfattningar om handlingen att fuska mellan lärare och invandrarelev.
Deltagarna har också delgett andra företeelser som invandrareleverna har sagt till dem som
kan tolkas enligt svenska normer som fusk och oegentligheter. Därefter resonerade deltagarna
om olika beteenden som olika invandrarelever kunde visa i klassrummet:      

Araberna som var elever på SFI, de var mer. Kom och hjälp mig! Mycket öppet. De
kunde säga, nu har du hjälpt de där borta så mycket. Fast man egentligen bara hjälpt
dem lite. Man skulle egentligen sitta hos dem hela tiden. Upplever inte ni det (Lärare
LE)?

Ja, de har lättare att ta för sig. Idag hade jag en thailändsk tjej (elev) en lektion. Då hade
jag otroligt mycket elever… Hon skrev ett brev till mig idag. Där stod det, vi hann inte
prata så mycket. Jag förstår, att du har många elever. Jag tyckte att jag hade hjälpt henne
med  uppgifterna.  Men hon ville  ha  mer  hjälp.  Då  skrev  hon ett  brev.  Det  var  lite
pinsamt (Lärare CS).

Här påvisar lärarna olika framförhållningssätt som invandrareleverna kan ha när de be om
hjälp. Deltagarna menar att exempelvis vissa invandrarelever som exempelvis är araber har
lättare att ta för sig och begära hjälp än thailändska elever. Detta beror på enligt deltagarna
kulturella  skillnader  mellan  dessa  två  invandrargrupper.  Här  kan  även  ett  könsperspektiv
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lyftas fram. Den tysta och försynta thailändska eleven var kvinna och var också uppfostrad till
att  vara som en kvinna i  sitt  hemland,  dvs.  tyst  och inte  synas.  Under forskningscirkelns
möten har deltagarna även lyft fram invandrarelevernas värderingar om sin egen och andras
identitet.  invandrarelevernas  synsätt  har  oftast  varit  politiskt  laddat  och  förknippat  med
minoritetsgrupper i ett land:

Det var FN- dag. En turkkurd satte upp sin flagga (i klassrummet). Då gick en turk och
rev ner denna flagga (Lärare BA).

Det där med flagga, det är laddat (Lärare KC).

Jag har varit med när de ska presentera sig. Någon presenterar sig att denne kommer
från Kurdistan, Irak. Då vänder sig en annan och säger, det finns inte.  Då hamnar man i
en situation (Lärare SB).

Flera av deltagarna har varit med om liknande situationer, exempelvis att invandrarelever som
tillhör minoritetsgrupper velat framföra genom föredrag sina åsikter om en politisk situation i
ett land. Dessa föredrag har ibland väckt blandade känslor ibland de andra invandrareleverna i
klassrummet. Lärarna har även uppmärksammat att vissa invandrarelever är intresserade av
svenska minoritetsgruppers situationer:

Ibland  är  invandrareleverna  nyfikna  på  det  med  samerna.  Det  är  också  en
minoritetsgrupp i Sverige. De pratar sitt språk och har sin kultur. Det kan jämföras med
Kurdistan (Lärare KC).

Lärarna har också märkt att det råder ett starkt grupptryck inom en invandrargrupp och den
enskilde  invandrareleven är  rädd för  var  hans  eller  hennes  landsmän  ska tycka  om vissa
handlingar och beteenden, exempelvis vill de inte sitta bredvid vem som helst i klassrummet,
män sitter inte bredvid kvinnor av religiösa och kulturella skäl och de kan också vara rädda
för kroppskontakt och ta i hand:

Jag vill gärna krama om dem och ta på dem. Då blir de stela. Men en elev (man) kom
till mitt arbetsrum, stängde dörren och tittade över axeln. Då var det ok. Han var ju ändå
västerländsk. Men de är rädda för varandra, vad de ska säga. Skiträdda vad andra ska
tycka. De kan bli utfrysta (Lärare BA).

Deltagarna har upplevt att invandrarelever som är kvinnor kan leva under stränga normer och
värderingar. Detta gäller framförallt muslimska kvinnor:

Jag vet en lärare som hade en elev för några år sedan som tog av sig slöjan. Hon fick ett
otroligt påtryck från de andra i gruppen. Stort hot (Lärare BA).

Det är viktigt att man klargör, i det här landet är det lag på att män och kvinnor är
jämställda. Det finns inga undantag för att de kommer från långtbort i stans. Det är inte
ok… man måste upplysa dem, så här är det. Det är inte enkelt (Lärare SB).

Jag upplever att  det  är svårare i  dag att  jobba med dem (eleverna), än vad det  var
tidigare. De kommer längre och längre bort från vår egen kultur. Sedan har vi religionen
som är starkare ibland invandrarelever idag än förr i tiden (Lärare BA).
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Detta har de deltagande lärarna upplevt när de diskuterat exempelvis synen på homosexualitet
med sina invandrarelever. I vårt svenska samhälle ska vi visa öppenhet och tolerans i denna
fråga, men andra människor som kommer från andra länder och andra kulturer har inte samma
uppfattning om denna fråga. Det uppkommer värdekonflikter:

Vi har pratat om homosexualitet. Då var det i gruppen, en kvinna från Afrika. Hon var
helt övertygad om att det var satan som var i de homosexuella människorna (Lärare
CS).

Homosexualitet har vi diskuterat i gruppen. Då var det några syrier som bara skrek ut.
De jagar våra barn hemma. Är man homosexuell då är man pedofil. Allt detta följer
hand i hand. Allt som är annorlunda. Det jagar deras barn. Det är farligt och äckligt.
Man kan inte ta parti  för alla.  Det var inte länge sedan det var ett  lagbrott  att  vara
homosexuell i Sverige. Det tar tid för alla att vänja sig. Det kan ta en generation eller
två innan man kan förstå (Lärare LE).

Sammanfattning

Forskningscirkelns  deltagare  upplever  ibland  olika  normer  och  värderingskonflikter  i
klassrummet.  Dessa  konflikter  beror  på  att  det  svenska  samhället  har  en  annan  syn  på
exempelvis hjälpsamhet – fusk, värderar vissa handlingar som oegentliga handlingar och har
en  liberal  syn  på  vissa  grupper  i  samhället,  exempelvis  homosexualitet  än  den  syn  som
invandrarelevernas bakgrund och hemländer har. Deltagarna upplever att dessa frågor måste
diskuteras i klassrummet, men det är inte alltid lätt att diskutera dessa ämnen.

Forskningscirkelns  deltagares  erfarenhet  sätts  här  samman  med  relevant  forskning  som
tidigare har  redovisats  i  uppsatsen.  På detta  sätt  bejakas cirkelns  deltagares  gemensamma
kunskapsutveckling med tidigare forskning.

Normer  och  värderingar  beskrivs  i  perspektiven  kulturmöte,  livsåskådning  och
livsfrågeperspektiv. Inom begreppet kulturmöte finns fyra typer av kulturbeskrivningar. Inom
den kognitiva beskrivningen finns  ett  intresse för kulturell  kunskap,  som är för – givet –
tagna,  vardagskunskap  eller  tystkunskap.  En  individs  kultur  hjälper  denne  att  tolka
upplevelsen, erfarenheten och förstå verkligheten. Men när en individ flyttar från en kultur/
land till en annan kultur/ land kan det bli svårt för individen att hantera det dagliga livet. Det
påvisar deltagarnas berättelser om invandrarelevernas situationer och värderingskonflikter i
klassrummen. Även funktionalistiska beskrivningar om begreppet kulturmöte kan påvisas i
deltagarnas berättelser. Kulturen är ett socialt system som innefattar värden, normer, lagar och
regler.  Dessa  ska  också  vandra  från  generation  till  generation  och  genom  att  föreskriva
önskvärda  handlingsmönster  och  hot  om  sanktioner  vid  normbrott  reglera  kulturen  och
mellanmänskligt samspel. Deltagarna har även mött situationer i klassrummen som relateras
till  detta  begrepp, exempelvis invandrarelevernas syn på hjälpsamhet,  muslimska kvinnors
klädedräkt, till exempel bruket att bära slöja och närkontakt. 

Det  sista  hänseendet,  närkontakt  kan  också  tillskrivas  beteendemässiga  beskrivningar.  En
kulturs gemensamma synliga beteende och handlingsmönster är exempelvis avståndet mellan
människor  och  hälsningsceremonier.  Invandrarelevers  olika  syn  på  hur  man  hälsar  har
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forskningsprojektets deltagare påvisat, exempelvis vissa muslimska män vill inte ta i hand
med kvinnor. Deltagarna har också talat om kulturella beteendemässiga skillnader hur, när och
hur  mycket  eleverna  ber  om  hjälp.  De  deltagande  lärarna  har  märkt  i  diverse
undervisningssituationer  att  araber  har  lättare  att  be  om  hjälp  än  asiater.  Slutligen  har
deltagarna  visat  i  sina  berättelser  att  symboliska  beskrivningar  för  kulturmöte  är  av vikt.
Kollektiva symboler har genom socialisationsprocessen blivit en del av individens sätt att se
på verkligheten och reproducera den till andra individer. I detta hänseende går det att relatera
till deltagarnas berättelser om invandrarelevernas syn på deras flagga. Flaggan representerar
landet och dess folk.

Slutligen  sätts  också  perspektivet  normer  och  värderingar  i  ett  livsåskådningsperspektiv.
Många av deltagarnas invandrarelever har en personlig livsåskådning som är förknippad med
en  etablerad  livsåskådning.  Denna  livsåskådning  innefattar  ett  värdesystem  och  en
handlingsberedskap om de aktuella livsfrågorna, exempelvis att vara hjälpsam, synen på fusk
och oegentligheter, manligt och kvinnligt samt homosexualitet.

Att förstå den andres situation och behov

I det sista delkapitlet skildras deltagarnas erfarenhet angående att förstå den andres situation
och behov. Två av de deltagande lärarna har själva erfarenheter för det första att komma från
en invandrarfamilj och för det andra vara svensk och flytta, bo och arbeta utomlands en period
i livet. På detta sätt kan dessa två lärare identifiera sig med sina invandrarelever och deras
behov  och  situation  på  ett  nästan  likvärdigt  sätt.  Den  ena  läraren  har  berättat  i  sin
livsberättelse vid forskningscirkelns fjärde möte att hon har ett arv från olika länder:

Jag vill börja med att säga att jag kommer från en invandrarfamilj, lite halvt i alla fall.
Mamma är uppvuxen i Berlin och morfar är född i Tyskland. Mamma var där under
kriget och kom tillbaka med de vita bussarna 1945. Det har präglat oss. Det tyska har
alltid funnits. Morfar och mormor kunde inte äta svenskt bröd. Han måste ha tysk limpa
med kummin. Han gick till saluhallen två gånger i veckan för att köpa limpa. Farfar var
engelsman och hans familj hade invandrat hit. Han var åtta år när han kom till Sverige.
Han tyckte att han var svensk, men han var mycket engelsk i sitt sätt (Lärare CS).

Har du sett detta tydligare när du själv jobbar med invandrare (Lärare BA)?

Ja, visst har jag det. Speciellt krigstrauma förstår jag bättre. Jag jämför med vad jag har
hört av min mamma (Lärare CS).

De tvingades att åka från Tyskland (Forskare/ projektledare AG)?

Ja, de åkte hem med de vita bussarna. Mamma och mormor var svenska medborgare
och tillhörde svenska kyrkan. Morfar gick bokstavligt till Sverige (Lärare CS).

Hjälp! Det är som invandrarna brukar säga. Man hör att de gick hit till Sverige (Lärare
LE).

Ja, han gick. Det brukade han berätta om. Han var svensk, men han bröt på tyska. Detta
(upplevelsen) har alltid varit med. Sedan jobbade mina föräldrar på ASEA i Västerås
med många invandrare från Italien. Pappa tog hem italienare, exempelvis en som skulle
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bli operasångare. Han tränade hemma hos oss. Han sjöng upp. En annan som lagade
polenta så att det rann ut i hela lägenheten. Det är roliga minnen… Jag har varit gift
med en kurd i 20 år… Hans föräldrar kom hit och hälsade på. De kom från Kurdistan,
Iran. De kom i november. Vi hämtade dem på Arlanda. Hans mamma såg ut som en stor
svart  fågel,  svarta  slöjor  och allt.  Först  var  hon väldigt  misstänksam mot  mig.  Det
släppte. Hemma tog hon av sig allt (slöjor). De stannade i sju månader. Det var mysigt.
De var så trevliga. De kunde inget språk. Jag fick lära mig att prata lite kurdiska med
henne. Det gick bra. Vi brukade titta på Dallas och sticka. De var hänsynsfulla. När jag
kom hem från jobbet bjöd de på te… Pappan var klädd i kurdiska kläder med blommigt
bälte om magen, ända tills han fick se ett fotografi på sig själv mitt i Stockholm. Han
sa. Men Gud hur jag ser ut! Jag ser inte ut som de andra (Lärare CS).

Hade ni inga speglar (Lärare BA)?

Man måste ha något att jämföra med (Lärare LE).

När det blev vår satt han (pappan) och tittade ut genom fönstret. Folk låg och solade sig
på gräsmattan. Då filosoferade han lite. Man förstår det här. Det är ibland så kallt här
och mörkt. De måste få ligga i solen. Det var inget moraliserande över det (Lärare CS).

I detta sammanhang kunde denna utländska man förstå svenskarnas vårkänslor och att de låg
avklädda  och  solade  sig.  I  andra  kontexter  har  invandrare  svårt  att  förstå  det  svenska
beteendet  att  vara  ute  i  skog  och  mark  och  att  känna  vårkänslor.  Detta  har  deltagarna
diskuterat:

Jag och en lärare (TE) har ofta varit ute i skog och mark med våra invandrarelever. En
gång skulle vi åka till Stensö och lära dem att läsa karta. Vandrar på Stensö är ganska
lätt. Det är vatten runt om kring (halvö). De kan inte komma bort och försvinna. Vi
hade lagt ut ett spår som de skulle gå. Vi märkte snabbt att de inte hade den naturliga
känslan för naturen. Vi (svenskar) är ju naturälskare (Lärare BA).

Där (i deras hemländer) är det farliga djur i skogen (Lärare SB).

När jag hade en muntlig diskussion med dem, frågade jag. Är ni mycket ute i naturen?
De sa. Nej! Det är björnar där. Jag sa. Ja, kanske inte här, men i Norrland. De sa. Nej,
det är farligt (Lärare AJ).

Jag tycker att det här med vårkänslor, blåsippor och vitsippor är något jag vill förmedla
till invandrareleverna. När svenskarna ser dessa blommor. Vet de att vintern är slut och
nu kommer våren… Efter någon dag kom några elever och sa, vi har tittat på blommor.
Men de hade varit i stadsparken och sett på blommor (Lärare KC).

Deltagarna har även ventilerat att vi som människor har speciella seder och traditioner som
kommer från våra kulturer eller religioner. Dessa seder och traditioner blir viktigare för oss
när  vi  självmant  eller  tvingas  flytta  från  vårt  land till  ett  annat  land.  Detta  har  samtliga
deltagare upplevt med sina invandrarelever.  Exempelvis muslimska elever följer  de regler
som gäller vid fastemånaden ramadan och många av dessa elever vill också fira fredagsbönen
varje  vecka.  En  av  de  deltagande  lärarna  i  forskningscirkeln  har  själv  upplevt  liknande
förhållanden när hon vistades utomlands en period i sitt liv. Det berättade denna deltagare vid
forskningscirkelns femte möte:
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Jag flyttade 1989 ner till Lausanne. Då bytte jag arena. Jag bytte helt plötsligt plats och
var i samma situation som mina elever är i. Ja, problemet är egentligen universellt. Vi
sökte oss till varandra. Jag firade massa högtider, valborg, pingst, Kristi flygardag och
midsommar.  Det  var  en  himla  massa  högtider…  Mina  barn  gick  i  skolan  på
midsommarafton.  Första  året  var  det  konstigt,  sedan  gjorde  vi  så  att  vi  firade  på
lördagen istället. Det spelade ingen roll… Jag tänker, det här med religion. Jag är inte
kyrksam eller flitig kyrkobesökare. Men jag engagerade mig i svenska kyrkan när vi var
där nere. Men det var den sociala biten som var viktig. Där ordnade man julafton. Man
importerade mat. De hade tillstånd. Vi fick in korv, ansjovis och massa saker, då åkte
folk från norra Italien, Frankrike och Schweiz. Man bunkrade upp för hela julen. Det
var kryddor, saffran och alla möjliga konstiga saker. Man blev lite knäpp (Lärare BA).

Herman Lindquist har skrivit att man aldrig är så svensk som när man är utomlands. Då
hoppar man grodorna och hela kittet (Lärare SB).

Samma  deltagare  känner  också  samhörighet  med  sina  invandrarelever  i  ett  annat
sammanhang.  Detta  förhållande gäller  att  inte kunna förstå  det  nya landets  språk till  100
procent, dvs. att inte kunna kommunicera med en annan människa som representera det nya
landet. Detta upplevde denna deltagare många gånger när hon bodde i Lausanne:

När jag flyttade till Lausanne var jag samma person som här hemma, men jag kunde
inte förmedla mig på samma sätt. Det var frustrerande. Vi satte barnen i en skola. Där
började de i skolan vid fem års ålder. Med tanke på att de skulle lära sig franska. Jag
kunde ingen franska. Jag kunde inte prata med lärarna. Det fanns ett helt gäng med
elever från olika kulturer. Det var vanligt att det fanns portugiser i skolan. Det är samma
språkstam. Jag fick höra att mina barn var korkade, när portugisernas barn kunde lära
sig  franska.  Jag  hade  kunskapen,  men  det  hade  inte  den  här  läraren.  Jag  pratade
engelska och hon pratade franska med mig. Jag förstod inte mycket. Jag kunde inte
förmedla mig. Det var det värsta. Jag kände mig inlåst i mig själv… Men det hände
många grejer på skolan och med barnen att de inte förstod språket. Jag kände hur fel allt
kan bli… Min läraridentitet gjorde mig jätteorolig. Vi gick till rektor. Det var igen idé
att jag gick själv. Jag fick ta med min man. De lyssnade inte på mig, som kvinna. De
var superkonservativa… Min son har berättat. Han är en sådan där unge som inte kunde
hålla tyst och gick omkring. Han var uppe och gick. Då gick läraren fram och sa, gå och
sätt dig. Han förstod inte. Tillsist fick han sätta sig i skamvrån. Där satt han med en
strut på huvudet (Lärare BA).

Sammanfattning

I detta sammanhang har två deltagare CS och BA en stark empati med sina invandrarelever.
De förstår att  man gärna vill  bevara och hålla på seder och traditioner som kommer från
hemlandet. Dessa seder och traditioner förstärks också när man befinner sig utomlands eller i
ett annat land än sitt hemland. Den ena deltagaren har också delgett till forskningscirkelns
deltagare sina språkliga erfarenheter under hennes vistelse utomlands. Speciellt av vikt här är
när  en immigrant  eller  invandrare  upplever  att  man har  kunskapen i  ett  specifikt  område
samtidigt som man inte kan förmedla denna kunskap till sin omgivning beroende på att den
språkliga förmågan inte är tillräckligt bra. Detta kan upplevas frustrerande för den enskilde
individen.  De  deltagande  lärarna  i  forskningscirkeln  anser  att  man  bör  skilja  på  en
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invandrarelevs  allmänna  kunskapsnivå  och  den  specifika  språkliga  förmågan  i  svenska
språket.

Dessa berörda deltagares berättelser har diskuterats och bidragit till en kunskapsutveckling
hos oss andra deltagare. Vi fick förslag och möjligheter att diskutera hur vi kan förändra vår
syn på invandrarelevernas kunskapsnivå och situation. 

Forskningscirkelns  deltagares  berättelser  och  erfarenheter  har  också  satts  samman  med
relevant  forskning  som tidigare  har  redovisats  i  uppsatsen.  På  detta  sätt  bejakas  cirkelns
deltagares gemensamma kunskapsutveckling med tidigare forskning. 

Faktorer  för  den  personliga  livsåskådningen  och  livsfrågorna  som  är  framträdande  är
familjebild,  socialt  nätverk  och  livsåskådningsinstitutioner.  Familjen  är  en  bas  för
överföringen  av  övertygelsen  och  omvärldsorienteringen,  de  värderingar  och  den
handlingsberedskap  som  ingår  i  den  personliga  livsåskådningen.  Familjen  fostrar  och
förmedlar värderingar vidare till nästa generation. Det förhållandet lyfter deltagare CS fram i
sin berättelse, hennes familj har bland annat rötterna i Tyskland. Det tyska har alltid funnits
hos dem. Hon har också en förståelse att det är på liknande sätt med hennes elever. Deltagarna
har också en förståelse att det sociala nätverket och livsåskådningsinstitutioner är viktiga för
invandrareleverna och deras livsåskådningssyn. En av deltagarna BA har  själv upplevt att
dessa faktorer förstärks när man flyttar till ett  annat land, kontakten med svenskar och ett
engagemang i svenska kyrkan utgjorde en viktig del av tillvaron utomlands.

6. Diskussion

I denna diskussion lyfts tankar fram som väckts under arbetets gång med uppsatsen. Det som
upplevts positivt respektive problematiskt med att använda en ansats och metod som bygger
på deltagarbaserad forskning, en forskningscirkel och deltagares livsberättelser.

Därnäst  lyfts  kunskapsutvecklingen  inom  forskningscirkeln  fram  för  diskussion.  Först
diskuteras  deltagarnas  upplevda  syn  på  den  förändrade  elevsituationen  och
undervisningssituationen i skolan förr och nu. Vidare förs en diskussion om deltagarnas syn
och upplevelse om kulturmöten,  livsåskådning,  livsfrågor och livssituationer i  det  dagliga
arbetet för och nu. 

Kapitlet avslutas med ett resonemang där förslag till forskningscirkelns fortsatta arbete och
forskning. Dessa förslag har sin utgångspunkt utifrån tankar och idéer som uppkommit under
forskningscirkelns  deltagares  möten  och  arbete.  Det  bör  också  poängteras  att  min  och
forskningscirkelns deltagares  intentioner  är  att  fortsätta  forskningsprocessen och att  denna
uppsats ska ses som en förstudie till ett större forskningsprojekt.

6.1 Diskussion om uppsatsens metod

Det  fanns  fördelar  med att  välja  en  ansats  och  metod för  denna  uppsats  som byggde på
deltagarbaserad  forskning/  aktionsforskning,  i  form  av  en  forskningscirkel  och
livsberättelsestudier. 
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Jag  upplevde  att  med  hjälp  av  deltagarbaserad  forskning/  aktionsforskning  kunde  jag
tillsammans med en grupp deltagare genom en gemensam kunskapsutveckling försöka att
förstå, förklara och finna en förändrad syn och fördjupad kunskap om hur vi ska bemöta våra
invandrarelever. De aspekter som var viktiga att diskutera i vår forskningscirkel var bland
annat  kulturmöten,  livsåskådning,  livsfrågor  och  livssituationer  i  det  dagliga  arbetet  och
undervisningen  tillsammans  med  denna  elevgrupp.  Intentionen  med  det  deltagarbaserade
forskningsprojektet var att förena handling och reflektion samt teori och praktik. Min avsikt
var att jag som forskare/ projektledare skulle tillsammans med de deltagande lärarna komma
till några gemensamma insikter om vad som är det bästa sättet att uppnå ny insikt, ny och
fördjupad  kunskap  samt  eventuellt  att  uppnå  önskad  förändring  angående  de  aktuella
forskningsaspekterna  och  frågorna.  På  detta  sätt  finner  jag  liksom  tidigare  forskare
exempelvis  Andersson (2007),  Holmstrand  (2006),  Lindhult  (2012),  Mattsson (2004)  och
Reason och Bradbury (2006) att vid denna forskningsansats och metod kombineras forskning
och  utveckling  i  samma  projekt,  två  kunskapsfält  möts  dvs.  den  teoretiska  kunskapen/
vetenskapligt grundad kunskap och handlingens inriktade kunskap/ praktisk inriktad kunskap
och det uppkommer en demokratisk kunskapsprocess mellan berörda deltagare och forskare.

I  detta  sammanhang  vill  jag  också  lyfta  fram mitt  val  att  starta  en  forskningscirkel.  Jag
upplevde att med hjälp av att starta en forskningscirkel kunde jag närma mig deltagarnas egna
frågor,  problem  och  dilemman  som  de  mött  i  sin  vardag,  dvs.  möte  och  undervisning
tillsammans med invandrarelever.  Vi kunde tillsammans i vår cirkel få tid för kritiskt och
fördjupat  kunskapsarbete  med  humanistiska  och  demokratiska  utgångspunkter  och
gemensamt arbete och analys med de problem vi mött i vårt skolarbete. På detta sätt uppkom
ett givande och tagande mellan mig som forskare/ projektledare och deltagarna, de berörda
lärarna. Allt detta har också tidigare forskare exempelvis Andersson (2007) och Holmstrand
och Härnsten (2003) vittnat om i deras forskningsprojekt och forskningscirklar.

Det  fanns  fördelar  med att  välja  ett  arbetssätt  för  denna forskningscirkel  som byggde på
livsberättelsestudier.  Jag  upplevde  att  livsberättelsestudier  med  anknytning  till  berörda
deltagares  syn  på  kulturmöten,  livsåskådning,  livsfrågor  och  livssituationer  i  det  dagliga
arbetet  med  invandrarelever  i  skolan  satte  både  enskilda  deltagares  och  cirkelgruppens
kollektiva  upplevelser  och  livserfarenhet  i  centrum.  Det  har  tidigare  forskare  exempelvis
Andersson  (2007),  Bron-  Wojciechowska  (1992),  Dominicé  (2000),  Härnsten  (2006)  och
Salminen- Karlsson (1994) poängterat. Även min uppsats vittnar om detta. Forskningscirkelns
åtta deltagare har delgivit livsberättelser som varit unika och som sedan har kunnat föras in i
ett större sammanhang. Mina deltagare gav mig också ett gediget och omfattande material,
som jag hade möjligheten att återkomma till upprepade gånger för bearbetning och analys.

Under  forskningscirkelns  arbete  uppkom  en  slags  kumulativ  livsberättelsemetod.  Det
upplevdes positivt av samtliga deltagare och av mig. Med hjälp av denna metod uppkom en
gemensam och fördjupad tolkning och en ökad ny erfarenhet om vårt studieområde. I detta
sammanhang  kunde  vi  när  någon  deltagare  berättade  sin  livsberättelse  komma med  våra
åsikter och våra erfarenheter. Det medförde också att när nästa deltagare skulle berätta sin
livsberättelse anpassade sig denne till  föregående deltagares berättelse. Arbetsgången inom
forskningscirkeln förändrades, den deltagare som berättade sin livsberättelse blev tillfälligt
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dagens cirkelledare. Denna deltagare styrde och ledde mötets agenda, samtidigt tonades min
roll  som cirkelledare  ner  och  jag  var  en  av  deltagarna.  Forskningscirkeln  byggde  på  ett
ömsesidigt givande och tagande mellan mig som forskare/ projektledare och deltagarna på
lika villkor. Det uppkom en humanistisk och demokratisk process under forskningscirkelns
möten.

Här  bör  också  lyftas  fram  att  deltagarbaserad/  aktionsforskning  och  forskningscirkelns
intentioner är att bygga vidare på deltagarnas egna frågor, problem och dilemman som de
mött exempelvis i sin vardag. På detta sätt kan forskaren från akademin och berörda deltagare
tillsammans producera ny och angelägen kunskap som kommer till användning inom olika
verksamheter  i  samhället.  Detta  förhållande  poängterar  forskare  som  Holmstrand  och
Härnsten (2003), Lahdenperä (2011) och Park (2006). 

Härnsten (1999) ställer några relevanta frågor till en deltagarbaserad studie. Dessa frågor är
bland annat:  Vems problem handlar  det  om? Vem har  formulerat  det?  Vad är  syftet  med
projektet? Vem avgör det? Hur går problemformuleringen till?

Dessa frågor går också att ställa till  denna uppsats och forskningscirkels tillvägagångssätt.
Arbetsgången i uppsatsen började med att jag tog på mig rollen som forskare/ projektledare
och bjöd in åtta lärare till en forskningscirkel. Jag hade formulerat ett övergripande syfte som
jag ville studera tillsammans med en grupp lärare. Syftet var formulerat av mig. På detta sätt
var inte forskningscirkelns syfte deltagarstyrt, utan deltagarna kunde endast vara delaktiga vid
skapandet av cirkelns aktuella frågeställning. Det gjordes utifrån vissa teman som uppkommit
från  deltagarnas  livsberättelser.  Dessa  teman  såg  jag  när  jag  sammanställde  materialet,
deltagarnas  livsberättelser.  Därefter  delgav  jag  dessa  teman  och  jag  och  deltagarna
diskuterade om det var relevanta teman till vår forskningscirkel. Vi lyfte fram för oss viktiga
teman  och  tog  bort  teman  som  vi  upplevde  vara  mindre  viktiga.  Det  sistnämnda  gäller
framförallt för vår forskningscirkels framtida arbete och studie.

Orsaken till att jag inte lät deltagarna formulera forskningscirkelns övergripande syfte var att
jag ville bjuda in dem till en diskussion angående ett för mig aktuellt forskningsämne. Jag
hade också som målsättning att efter ett tag låta deltagarna själva formulera nya syften till vår
forskningscirkel. I detta sammanhang vill jag också framhålla att denna uppsats både kan ses
som ett enskilt projekt och framförallt en första utgångspunkt till ett större forskningsprojekt.
Mina deltagare har också varit positiva till att jag hade ett formulerat syfte i inledningsskedet
till  forskningscirkeln,  eftersom  de  inte  är  vana  vid  att  själva  vara  aktiva  deltagare  i  ett
forskningsprojekt. En av mina deltagare har sagt, vanligtvis kommer forskare/ utredare till
skolan med färdiga koncept, exempelvis kvantitativa forskningsenkäter eller  formulär som
skall fyllas i. Deltagarens insats blir på detta sätt mer passiv än aktiv. I vår forskningscirkel
har deltagarna varit mer aktiva och delaktiva i forskningsprocessen. Min intention är också att
deltagarnas insatser och påverkan ska öka allt eftersom vi arbetar med vår forskningscirkel.

En  annan  aspekt  med  att  använda  livsberättelser  är  att  det  tar  tid.  Detta  har  Bron-
Wojciechowska  (1992)  och  Härnsten  (2006)  påvisat.  Jag  märkte  detta  ganska  snart.  Jag
behövde som ovan nämnda forskare påpekat bygga upp en anda av trygghet och solidaritet till
mina deltagare i forskningscirkeln. En orsak till att detta gjordes relativt snabbt var att jag har
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känt mina deltagare och varit arbetskollega med dem i flera år. Jag fick ett rikt och omfattande
material av dem. Deltagarnas livsberättelser var både långa och djupa. Jag blev tvungen att
välja ut  vad som skulle  vara med i  undersökningen och även vad som skulle  tolkas.  Det
innebär  att  dessa  livsberättelser  som refereras  i  uppsatsen  är  subjektiva.  Även  Dominicé
(2000) lyfter fram att livsberättelser och dess tolkningar utgör en subjektiv uppfattning. Både
forskare/ projektledare och deltagare är med och tolkar livsberättelsens innehåll. Tolkningen
blir hermeneutisk. Det gäller också i denna uppsats. Deltagarna bör inte glömmas bort. De var
de  första  som  kom  med  sina  tolkningar  angående  livsberättelserna.  Därefter  kom  mina
tolkningar av materialet. Livsberättelserna gav upphov till forskningscirkelns gemensamma
kunskapsprocess som redovisas i denna uppsats.                     

6.2 Diskussion om forskningscirkelns kunskapsprocess

Något som blivit påtagligt vid vår forskningscirkels kunskapsprocess är att både jag och mina
deltagare  har  ett  intresse  att  fördjupa  oss  och  diskutera  frågor  som berör  vår  förändrade
elevsituation och undervisningssituation i skolperspektivet förr och nu. Vi har även ett intresse
att fördjupa oss i frågor som berör vår syn på och upplevelse av kulturmöten, livsåskådning,
livsfrågor  och  livssituationer  i  det  dagliga  arbetet  för  och  nu.  Samtliga  deltagare  i
forskningscirkeln har ett behov att bearbeta och reflektera över både tidigare upplevelser och
nuvarande upplevelser av tillvaron i skolan och de problem och möjligheter de har mött och
möter i vardagen. Detta har också till exempel Hellström och Wellros (1992), Spowe (2003)
och Stier (2009) som forskat om kulturmöte påvisat i sin forskning. Även Groome (2001),
Hartman  och  Torstenson-  Ed  (2007)  och  Johansson  (2006)  har  i  sin  forskning  påvisat
angående livsåskådning och livsfrågor liknande fenomen. 

Ovan  nämnda  forskare  har  konstaterat  att  en  livsfråga  har  en  funktion.  Här  lyfts  de
grundläggande villkoren i livet och ger uttryck för ett behov av att bearbeta upplevelse och
reflektera över den egna personen i relation till arbetslivet, skolan och livet i stort.  Denna
bearbetning görs med fördel tillsammans med andra, i detta fall inom en forskningscirkel med
en grupp av lärare som undervisar i ämnen som SFI och svenska som andraspråk. Här nedan
förs de frågeställningar som vi i forskningscirkeln funnit vara viktiga och intressanta under
vår forskningsprocess. Dock vill jag påpeka att jag är medveten om att detta resultat  som
kommer från forskningscirkelns arbete endast består av delar av en verklighet och kan inte
uppfattas som sanningar, utan endast tendenser.

Deltagarnas  upplevda  syn  på  den  förändrade  elevsituationen  och
undervisningssituationen i skolan

Något  som framkommer  angående  kunskapsutvecklingen  i  forskningscirkeln  är  att  under
perioden från mitten av 1970- talet till  idag har deltagarna mött invandrarelever från olika
hörn av världen, till exempel länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Mellanöstern,
Asien och Australien. På 1970- och början av 1980- talen kom många högutbildade politiska
flyktingar till  Sverige. Men årtiondena därefter kom invandrare till  Sverige som flytt  från
konflikter och krig. Dessa invandrares utbildningsnivå varierade, allt från att vara analfabet,
att ha grundutbildning till att ha högre utbildning.
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I forskningscirkelns deltagares gemensamma kunskapsprocess har samtliga deltagare talat om
förändringar angående invandrarundervisningen i svenska. Deltagarna upplevde att förr i tiden
fanns utrymme för undervisningsexperiment och projekt. Detta var framförallt positivt för de
undervisningsgrupper  som  bestod  av  lågutbildade  invandrare  och  invandrare  som  var
analfabeter. Idag upplever dessa lärare att det inte finns tid och utrymme för stora projekt i
undervisningen. De anser att skolverkets mål och kursplaner, knappa resurser och knappt med
tid begränsar undervisningens möjligheter och innehåll. Dock kommer inte cirkelns deltagare
med någon lösning på detta upplevda problem.

Deltagarnas syn och upplevelser av kulturmöte, livsåskådning, livsfrågor och
livssituationer i det dagliga arbetet

En viktig aspekt som framkommit under forskningscirkelns arbete är att deltagarna under de
år som de har arbetat som lärare har de mött olika grupper av invandrare med olika kulturell
och religiös bakgrund. Dessa invandrare kommer från skilda områden i världen. Deltagarna
har också uppmärksammat att under de senaste åren har många invandrare varit angelägna att
behålla sin egen kultur och religion när de bosatt sig i Sverige. Denna inställning till den egna
kulturen och religionen har hos vissa invandrare förstärkts när de flyttat till Sverige. 

Under vårt  arbete i forskningscirkeln har vi  formulerat enligt oss intressanta infallsvinklar
som  vi  diskuterat  och  gett  varandra  våra  åsikter  om  och  erfarenheter  om.  Från  dessa
infallsvinklar  formulerade  vi  tillsammans  för  oss  aktuella  frågeställningar  till
forskningsprojektet. Därefter har jag sökt relevant tidigare forskning angående våra aktuella
frågeställningar.

Interkulturellt och mångkulturellt synsätt – etnocentriskt synsätt

Begreppen interkulturellt- och mångkulturellt synsätt har forskare som exempelvis Elmeroth
(2008), Lahdenperä (2004) och Lorentz och Bergstedt (2006) diskuterat. De har påvisat att det
råder  en  skillnad  mellan  dessa  begrepp.  I  ett  mångkulturellt  samhälle  kan  grupper  av
människor leva sida vid sida utan att påverka eller påverkas av varandra. I ett interkulturellt
samhälle  inkluderas  en  växelverkan  eller  ömsesidig  påverkan  mellan  människor,  som
innefattar en positiv handling, aktion och rörelse mellan individer. En av forskarna, Lorentz
(2006),  framhåller  den interkulturella  kompetensen,  förmågan att  effektivt  kommunicera i
interkulturella situationer och kunna förhålla sig till en mångfald av kulturer. Rakt motsatt till
detta begrepp är etnocentrism (Elmeroth 2008, Spowe 2003).

I deltagarnas berättelse påvisas förhållanden som både är mångkulturella och etnocentriska.
Deltagarna har arbetat vid skolor som var mångkulturella, en blandning av kön, åldrar och
kulturer som levt sida vid sida av varandra. I berättelserna finns också inslag av etnocentriskt
synsätt. Det representeras av olika invandrargruppers uppfattningar av varandra. De upplever
ibland att  den egna kulturen och religionen är överlägset  bättre  än den andres kultur och
religion. I detta sammanhang anser deltagarna att den interkulturella kompetensen borde bli
bättre.  Förslag till  sådana åtgärder  är  att  arbeta  mer utifrån ett  interkulturellt  synsätt.  Det
betyder att utarbeta ett nytt förhållningssätt till varandra och ett sätt att ställa krav på andra till
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följd av den mångkulturella situationen. Det är också detta som forskningscirkelns deltagare
vill arbeta med och fördjupa sig i sin framtida gemensamma kunskapsutveckling.

Socialisation

Begreppet socialisation har forskare som Berger och Luckman (1966), Stier (2009) och Weber
(1978) diskuterat i sin forskning. Socialisation är förknippad med kultur, värde, värderingar
och  moraluppfattning.  Allt  detta  tillägna  sig  individen  genom  en  socialisationsprocess.  I
deltagarnas  livsberättelser  finns  berättelser  om  invandrarelevernas  uppfattning  om  olika
livsförhållanden och moraliska handlingar och ställningstaganden. De har fått sin uppfattning
från sin sociala bakgrund och sin socialisation. Ibland behåller dessa invandrare eller förstärks
denna socialisation när de flyttar till ett annat land, exempelvis Sverige. Dessa förhållanden
har forskningscirkelns deltagare diskuterat i sin gemensamma kunskapsprocess.

Genus

Genusperspektivet har flera forskare lyft fram bland annat Hirdman (1988, 2001), Hägerström
(2004), Okin (2002) och Wernersson (2009). Dessa forskare har sett genus ur olika perspektiv
och inte bara att synliggöra olika förutsättningar för män och kvinnor i ett allmänt socialt
sammanhang. De har också uppmärksammat genussystem, genusordning och genus utifrån ett
mångkulturellt och interkulturellt perspektiv och ett jämställdhetssynsätt. 

Även forskningscirkelns deltagare har diskuterat genus utifrån ovan nämnda perspektiv. Inom
cirkeln uppkom också en gemensam kunskapsutveckling. Deltagarna anser att genus är ett
svårt  perspektiv  och  innehåller  ibland vardagskonflikter,  exempelvis  skolans  personal  ska
arbeta för jämställdhet samtidigt som de ska acceptera alla religioners innehåll och uttrycksätt.
Deltagarna  har  också  upplevt  klassrumssituationer  som tydligt  visar  på  genussystem och
genusordning,  exempelvis  ibland kan invandrarkvinnor  sättas  i  en social  underordning av
invandrarmän. Deltagarna anser bland annat att  i  början av de första SFI- kurserna borde
undervisningen  några  timmar  i  veckan  bestå  av  bara  män  respektive  kvinnor.  Då  finns
möjligheten  att  diskutera  inom  gruppen  individuella  ämnen,  sociala  ämnen  och
samhällsämnen som bara berör män respektive kvinnor. I de senare SFI- kurserna ska både
män och kvinnor vara i samma klassrum samtliga lektioner.

Upplevelsen av den egna och den andres livsåskådning

Forskning som berör  livsåskådning och livsfrågor  har  ventilerats  av  bland  annat  Groome
(2001),  Hartman (1986),  Hartman och  Torstenson-  Ed  (2007),  Larsson (1986,  2005)  och
Naeslund (2007).

Samtliga  deltagare  i  forskningscirkel  har  en  uppfattning  att  deras  invandrarelever  har  en
personlig livsåskådning som oftast  är  anknuten  till  en  etablerad livsåskådning.  Många  av
eleverna  håller  fast  vid  sin  livsåskådnings  omvärldsorientering,  värdesystem  och
handlingsberedskap.  Även några  av  forskningscirkelns  deltagare  känner  samhörighet  med
sina elever som har en aktiv syn på livsåskådning. Deltagarna har också diskuterat i cirkeln
om  man  ska  diskutera  livsåskådning  och  aktuella  livsfrågor  och  livssituationer  med
elevgrupperna. Här råder det delade meningar om hur man ska göra och hur mycket tid man
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har  till  förfogande  att  sätta  igång  dessa  diskussioner  i  klassrummet.  Allt  detta
uppmärksammas i cirkelns gemensamma kunskapsutveckling. 

Normer och värderingar

Begreppen  normer  och  värderingar  kan  sammankopplas  med  perspektiven  kulturmöte,
livsåskådning, livsfrågor och livssituationer. I detta sammanhang är det forskare som lyfter
fram kulturmöte till  exempel Nemetz Robinson (1988) och Stier (2009) och forskare som
framhåller livsåskådning och livsfrågeperspektiv till exempel Hartman (1986) och Hartman
och Torstenson- Ed (2007) som bör nämnas.

Forskningscirkelns deltagares erfarenhet har bejakats i förhållande till ovan nämnda forskares
forskning.  I  detta  sammanhang  har  en  gemensam kunskapsutveckling  skett  inom cirkeln.
Samtliga deltagare har ibland upplevt olika normer och värderingskonflikter i klassrummet.
Dessa konflikter härleder deltagarna att invandrareleverna kommer från en annan kultur, har
en  livsåskådning och livsfrågesyn som är  olik  den svenska uppfattningen.  Det  kan också
förekomma att olika invandrargruppers och/ eller enskilda invandrarelevers syn på frågor som
berör normer och värderingar skiljer sig åt.

Att förstå den andres situation och behov

Denna infallsvinkel ser forskningscirkelns deltagare från olika håll och här uppkommer också
en gemensam kunskapsutveckling inom cirkeln. 

Ett perspektiv berör den språkliga förmågan att uttrycka sig i tal och skrift och den allmänna
kunskapsnivån.  Deltagarna anser  att  det  råder  skillnad mellan en invandrarelevs allmänna
kunskapsnivå  och  den  specifika  språkliga  förmågan  i  svenska  språket.  Denna  erfarenhet
kommer bland annat från en av deltagarna som själv upplevt denna situation när hon bodde en
längre tid i ett annat land med ett främmande språk. 

Deltagarna kan också förstå den andres situation och behov när man flyttar till ett annat land.
Då  förstärks  ibland  faktorer  för  den  personliga  livsåskådningen  exempelvis  familjebild,
sociala  nätverk  och  livsåskådnings  och  livsfrågesituationer  (Hartman  1986).  Det  har
deltagarna  påvisat  i  sina  livsberättelser  angående invandrarelevernas  situationer.  Även två
deltagare har själva upplevt liknande fenomen, den ena som har sina rötter i andra länder och
den andre som under en längre tid bott i ett annat land och betraktats som invandrare i detta
land.    

6.3 Förslag till forskningscirkelns fortsatta arbete och forskning

Denna masteruppsats ska inte ses som ett avslutat projekt, utan den är en första ansats till ett
större  forskningsprojekt.  Detta  fortsatta  arbete  ska bygga på  forskningscirkelns  deltagares
intentioner och arbete. Det har jag också diskuterat i cirkeln. Deltagarna är också positiva att
fortsätta  arbetet  utifrån  en  forskningscirkels  arbetssätt.  Det  bör  också  nämnas  att
forskningscirkelns fortsatta arbete är igång.
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Vid forskningscirkelns sjätte möte den 10 april 2013 diskuterades cirkelns fortsatta arbete och
fördjupningar. Dessa fördjupningar kan härledas till detta forskningsprojekts frågeställningar.

Deltagarna anser att följande huvudteman med tyngdpunkter är angelägna att fördjupa sig i:

Huvudtema 1 – Interkulturellt/ Mångkulturellt synsätt – Etnocentriskt synsätt,
med tyngdpunkt på att förstå den andres situation och behov

Huvudtema 2 – Genusperspektiv, med tyngdpunkt på normer, värderingar och
socialisation

Det  har  utkristalliserat  sig  huvudteman  för  forskningscirkelns  fortsatta  arbete,  nämligen
interkulturellt/ mångkulturellt synsätt – etnocentriskt synsätt och genusperspektivet och under
dessa teman finns tyngdpunkter för hur huvudteman ska vinklas. Det bör också nämnas att nu
som först har forskningscirkelns deltagare inflytande i cirkelns formulering av syfte, förut var
det jag som forskare/ projektledare som formulerade cirkelns syfte och deltagarna hade endast
inflytande angående cirkelns problemformulering, frågeställningar. På detta sätt kommer även
innehållet angående syftet vara deltagarstyrt i forskningscirkelns fortsatta arbete.

Forskningscirkelns deltagare har också kommit fram till ett tredje huvudtema.

Huvudtema 3 – Det handlar om att betrakta svenskämnet i ett vidare perspektiv 

Det  är  inte  bara  lärarna  i  svenska  som arbetar  med elever,  i  detta  fall  invandrarelever,  i
svenska  språket,  utan  också  alla  lärare  vid  en  skola  är  involverade  i  elevernas  studier  i
svenska språket. Detta vill deltagarna fördjupa sig i. Därefter vill de starta en diskussion och
samarbete  med andra  lärare  vid skolan.  På detta  sätt  vill  de  uppmärksamma att  en  elevs
kunskaper i svenska språket kan förbättras och berikas i ämnesstudier som samhällskunskap,
matematik och naturkunskap osv.

Under  hösten  2013  sökte  jag  tillsammans  med  forskningscirkelns  deltagare  pengar,
Kalmarsunds  gymnasieförbunds  verksamhetsutvecklingsfond  hösten  2013.  Vi  fick  30 000
kronor av denna utvecklingsfond. På detta sätt kunde vi åka till Stockholm på en studieresa.
Vi besökte en muslimsk folkhögskola, Kista folkhögskola. Där utbytte vi erfarenheter med
skolans  rektor,  övriga  lärare  och  personal,  där  ibland  en  imam.  Vi  diskuterade  och bytte
erfarenheter  angående  undervisningssituationer  exempelvis  SFI  undervisning,  kulturella
situationer,  interkulturella  situationer,  mångkulturella  situationer,  genusperspektiv  och
livsåskådningsperspektiv. Detta möte upplevdes av alla parter som positivt och vi bestämde
att vi skulle behålla kontakten. 

Jag och deltagarna var också och såg en utställning ”Varning för ras”, mångkulturellt centrum
i Botkyrka/ Fittja. Här fick vi en guidad tur av denna utställning. Vi har också köpt in relevant
litteratur som vi ska studera i vår forskningscirkel. Denna litteratur berör de teman som vi har
ställt upp för vårt fortsatta arbete i cirkeln.

I  början  av  året  2014  sökte  jag  och  mina  deltagare  återigen  pengar,  Kalmarsunds
gymnasieförbunds verksamhetsutvecklingsfond året 2014. Vi fick denna gång 50 000 kronor
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av denna utvecklingsfond. Med hjälp av dessa pengar ska vi i forskningscirkeln studera och
utveckla  våra  tre  huvudteman.  Målet  är  också  att  komma  fram  till  en  åtgärd.
Forskningscirkelns  deltagare  ska  bearbeta  och  rusta  för  framtida  åtgärder  inom  aktuella
huvudteman. Dessa åtgärder kan också spridas vidare först till vår skola, Axel Weüdelskolan
och därefter vidare till andra skolor exempelvis inom Kalmarsunds gymnasieförbund och till
andra komvuxskolor och andra skolformer som bedriver invandrarundervisning.            
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