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Summary 
 
The numbers of students in higher education with foreign background are still lower than 

expected. The universities around the country are increasingly committed to attract students 

among this group. Many of investments and researches have been done to explore new 

approaches. There is need to understand how students evaluate their choices. These studies will 

help marketing the educations which are more responsive to student's expectations. I based my 

investigation to three university students. The major focus concerned the factors which affect the 

choices in getting into the higher educations for students with foreign backgrounds. In a 

qualitative method I interviewed three Kurdish students in age group under 25 years old. The 

results showed that the attitude of parents, environment, language, independent life style and the 

personal ambitions are among the main decision making factors. It is believed that the 

characteristics of native culture, independent life style and personal ambitions are positive 

factors. Nevertheless the language difficulty can create obstacle for many students as well. 

 

Keyword: Factors immigrant students, factors University, Kurdish students, social pedagogy.  
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Sammanfattning 
 

Andelen studenter med utländsk bakgrund på högre utbildning är fortfarande underrepresenterad. 

Universitet och högskolor runt om i landet satsar allt mer på att rekrytera studenter bland dessa 

grupper. Allt mer investeras i forskning på den arenan. Man vill få kunskap om hur studenter 

utvärderar sina val. Genom att får reda på dessa kunskaper kan man marknadsföra utbildningar 

som lever upp till gymnasisternas förväntningar. I studien har jag undersökt tre ungdomar som 

studerar på universitet. Syftet med undersökningen var att studera de faktorer som underlättar för 

ungdomar med utländsk bakgrund att komma in på högre utbildning. I en kvalitativ undersökning 

har jag intervjuat tre kvinnliga kurdiska studenter i årskullar under 25 år. Resultatet visar att 

föräldrarnas inställning och attityd, miljö, språk, självständighet och ungdomarnas egna 

ambitioner är faktorer som har sina effekter. Det tycks att hemkulturen med sin inställning och 

sitt krav, självständighet och ungdomarnas ambition är underlättande faktorer, men att 

språksvårighet och utanförskap kan utgöra hinder för många. 

 

Nyckelord: Faktorer invandrare, faktorer kurdiska studenter, invandrare, invandrare universitet. 
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Bakgrund 

Inledning 
 

Vi lämnade allt, precis allt, hemmet, staden, landet, släktingar, mina klasskamrater, … jag 

lämnade mina barndomsminnen …, allt omkring har förändrats, mina föräldrar hjälper mig inte 

längre med läxor, dessutom ber de mig om hjälp, det förstår inte jag. De liksom har blivit 

okunniga. Allt omkring är nytt, huset, skolan, affären, t.o.m. vädret. Jag känner ingen i klassen, 

de kollar konstigt på mig och jag gör likadant, de ser ut konstiga, jag kan inte förstå dem, det är 

svårt, jag vet inte vad jag ska göra för att få kompisar. Ibland hatar jag skolan, för att det är 

svårt på många sätt, förutom att jag inte har kompisar så måste jag lära mig svenska, och 

samtidigt måste jag göra det vanliga skolarbetet på svenska, det är svårt, det är mycket som jag 

inte förstår. Jag måste skärpa mig och ta tag på saker och ting, jag måste få hjälp för att klara av 

det, mina föräldrar behöver själva hjälp, kanske min lärare kan hjälpa mig eller någon annan, 

säkert finns det hjälp för sådana som jag någonstans därute! 

Detta är en bild av hur saker och ting ser ut för en flyktingelev (kurd) som har invandrat till ett 

nytt land som Sverige. Uppbrottet är en stor utmaning och innebär att man som person eller 

familj förlorar den position som man en gång hade i hemlandets samhälle, och det sker en 

statusförändring. Det kan vara degradering eller uppgradering beroende på utgångsläget för 

invandringen (Spännar 2001: 104). Förändringen kan också innebära att maktrollen inom 

familjen omformas, att t ex en ensamförsörjare fader blir beroende av samhällsförsörjning. En 

annan konsekvens i sammanhanget kan vara att den enskilda eleven inte får längre hjälp av 

föräldrarna med skolarbetet. Man ska lära sig ett nytt språk på egen hand för att kunna 

kommunicera, fortsätta med sina studier, mm. Den sociala aspekten är en annan nyckel i detta 

samspel. Det är mycket som händer runt om den enskilda elevens vardag. Det är en process som 

bär med sig stora förändringar, och det tar tid att skaffa sig verktygen för att komma in i det nya 

samhället och hitta sin plats (Spännar 2001:172). För att passa in i majoriteten behöver man göra 

en del justeringar av sin hemkultur och bekanta sig med det obekanta.  

Processen tar tid, och vägen dit ser olika ut för olika elever beroende på olika faktorer. I denna 

uppsats försöker jag undersöka de faktorer som gör det lättare för dessa elever att komma in på 

högre utbildning. 
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Kurd och Kurdistan 
 

Kurderna utgör idag den fjärde största folkgruppen i Mellanöstern efter araber, turkar och perser 

(Salih 1999). Kurdistans yta uppskattas till 500 000 kvadratkilometer. Antalet kurder i hela 

värden uppskattas till omkring 30 miljoner, varv 14,3 miljoner i Turkiet, 6,5 miljoner i Iran, 4,4 

miljoner i Irak och 1,1 miljoner i Syrien. Utan för det geografiska Kurdistan finns det omkring 

1,7 miljoner (Minority Rights Group 1997). Den största gruppen av kurder i Europa finns i 

Tyskland. I Sverige finns det cirka 40 000. Av dem deltar 600 i modersmålundervisning på 

kurdiska. Än idag har inte kurderna ett standardiserat kurdiskt språk, anledningen till detta är att 

frånvaron av en statsapparat. Nu när Irakiska Kurdistan har fått irakiska parlamentets erkännande 

och efter att kurderna i den delen av Kurdistan har fått uppleva några år av frihet och ett eget 

parlament har myndigheterna tagit några steg mot ett standardiserat kurdiskt språk. Hittills finns 

det två huvuddialekter, kurmanji som mest talas av kurder i Turkiet, Syrien och f d Sovjet, och 

sorani som talas mest av kurder i Irak och Iran. Samtidigt finns det två huvudskrifter, latinska 

bokstäver och modifierade arabiska bokstäver. Kurmanji skrivs mest med det latinska och sorani 

med det modifierade arabiska alfabetet. 

 

Kurdiska kulturen 
 

”Kultur stod för det icke-slumpmässiga, det som gjorde avvikelse från det etablerade mönstret 

osannolikt.” (Spännar 2001: 90) 

Kultur överförs genom uppfostran (Brandell - Forsberg 1991: 8). Till skillnad från den 

västerländska kulturen har man i Kurdistans- och även i Mellanösterns samhällen en kultur som 

är dominerad av familjens roll. I västvärlden talar man om jag-kultur men i Mellanöstern har man 

vi-kultur (Brandell - Forsberg 1991: 9). I den kurdiska kulturen har familjen en stor betydelse i 

det vardagliga livet. Familjen håller samman för att det sociala livet ska fungera, samt för att 

individen ska bekräfta sin representativitet i samhället. Relationen mellan familjmedlemmar i det 

nya samhället blir starkare på grund av den positionen som familjen har förlorat efter flytten 

(Spännar 2001: 104). Det (kurdiska samhället) är i stort sett ett mansdominerat samhälle, och ofta 

det är den som är äldst i familjen som har det största ansvaret och tar beslut.  

 - 2 -  



Faktorer som underlättar för invandrarungdomar …                         Karlstads universitet 
Allan Hawas  Specialpedagogik 
 
 
I det vardagliga livet umgås man mycket med bekanta och vänner. Man blandar ofta fritid och 

arbete. Det som är specifikt för i den kurdiska kulturen är musik och dans. Trots de tragedier som 

kurderna har upplevt är dagarna fyllda med firande och dans. Den kurdiska musiken har inte 

utvecklats som alla andra kulturer gjort, den har fortfarande ett traditionellt drag av folkmusik. 

Anledningen kan vara den starka relationen till identitet som man har försökt bekräfta genom sin 

kultur, samtidigt på grund av frånvaron av en statligt ekonomiskt och sociologiskt stöd. 

Äktenskap i den kurdiska kulturen tycks vara varje vuxenindivids öde på samma sätt som hos 

andra kulturer i området. Äktenskapet är i stor sett livslångt. Familjens godkännande har en stor 

betydelse i ett äktenskap om man vill ha en fortsatt bra relation med sin familj, men trots det kan 

man säga nej till ett äktenskapsförslag från familjen. Här i Europa har relationerna moderniserats 

och ungdomarna har betydligt större frihet att välja sin partner. När det gäller utbildning så har 

kurderna ett starkt intresse att utbilda sig, de försöker ersätta det som de har missat som nation, de 

försöker utveckla sig till utbildade individer för att bygga upp sina drömmar som nation. På 

grund av statslösighet, krig, förtryck och svåra situationer finns det en stor del av befolkningen 

som inte har fått möjligheten till utbildning, så det finns det en stor del analfabeter bland kurder.   

 

Syfte och Frågeställningar 
 

Andel ungdomar med utländsk bakgrund som kommer in på högre utbildning är fortfarande låg. I 

min uppsats vill jag lyfta fram den social- respektive skolsituation som den gruppen har haft, som 

trots allt har gått vidare till högre utbildning. Syftet med det var att ta reda på de positiva 

faktorerna som ligger bakom deras framgång. 

Genom syftet vill jag belysa följande frågor: 

• Hur har miljöbytet påverkat informanternas skolgång och socialmiljö? 

• Hur har inställning och motivation till skolan varit hos informanternas familjer? 

• Vilka svårigheter möter elever med invandrarebakgrund under grund- och 

gymnasieskolan? 
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Avgränsningar 
 

Eftersom invandrargruppen inte är homogen så har jag begränsat min målgrupp till enbart 

kurdiska ungdomar. Trots att den kurdiska invandringen till Sverige började under 70-talet är det 

fortfarande den vanligaste ungdomsgruppen dem som har påbörjat sin grundskola vid ankomsten 

till Sverige. Jag har begränsat mig till den gruppen. Årskullar under 25 är en ålder som 

Skolverket använder sig av i sina undersökningar. Jag har valt mina informanter i den gruppen. 

 

 

Undersökningsmetod 
 

Jag har valt en kvalitativ intervju metod i min undersökning eftersom den ger tydlig information 

om bl a attityd och värdering, dessutom är det den vanligaste undersökningsmetoden i 

lärarutbildningen. I en kvalitativ intervju är frågeområdena bestämda medan frågorna kan variera 

mellan intervjuerna (Johansson & Svedner 2001: 25). Frågorna var inte bestämda, men jag hade 

en tydlig struktur i mina intervjuer. Intervjuerna inkluderade bl a följande moment: 

• En kort personlig presentation. 

• Minnena av grundskola i Kurdistan. 

• Skolan i Sverige 

• Inställningen och förväntningarna inom familjen när det gäller skolan och utbildning. 

• Tillgängliga resurser   

 

Billaga 1. visar ungefär hur intervjufrågorna såg ut. 

Innan varje intervju hade jag ett samtal med den intervjuade för att vi skulle känna varandra. 

Sedan försäkrade jag att bevara hennes/hans anonymitet, samt pratade kort om mitt syfte med 

undersökningen. På detta sätt känner informanterna sig tryggare och samtidigt vinns de 

intervjuades förtroende (Kvale 1997, Johansson & Svedner 2001: 25).  

Med den här undersökningen försöker jag ta reda på de faktorer som kan göra det lättare för 

invandrarungdomar (kurder) att komma in på högre utbildning, utan att för den skull ha 

ambitionen att ge en generaliserad bild av hur verkligheten ser ut. 
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Jag har anpassat frågorna i intervjun på ett sätt som gjort det möjligt att få så uttömmande svar 

som möjligt. Jag har försökt följa deras svar med följfrågor som ”hur?”, ”vad?”, osv, samtidigt 

har jag haft koncentration på intervjun för att den inte spåra ut ur samtalsämnet (Johansson & 

Svedner 2001: 26, 27). Efter att jag ha fått informanternas tillåtelse, spelade jag in alla 

intervjuerna på band. Då hade jag möjlighet att fokusera på samtalsämnet och samtidigt fick jag 

med allt informanterna hade sagt. 

 

För att inte den intervjuade ska känna sig stressad har jag talat om i förväg hur lång tid intervjun 

kan ta. Jag har försökt vara neutral i min intervju, dvs jag har försökt undvika att ha någon 

påverkan på de intervjuandes svar, genom mina frågeställningar (Johansson & Svedner 2001: 

26). 

 

 

Urval 
 

I början hade jag planer att intervjua tre kurdiska män och tre kurdiska kvinnor i årskullar under 

25, som hade börjat sin grundskola vid ankomsten till Sverige. Jag har intervjuat en man men 

hade det svårt att hitta andra manliga informanter som kunde ställa upp. Jag var tvungen att 

begränsa min undersökning enbart på kvinnor. Jag har intervjuat tre kurdiska kvinnor i det 

ålderintervall jag sökte. Alla informanterna bor i en och samma mellanstorstad, de studerar vid 

stadens universitet. Jag kontaktade två av informanterna som jag visste att de var kurder, men jag 

kände dem inte närmare. Genom en av informanterna fick jag tips om den tredje.  
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Referensöversikt  

Läroplanen och lagar 
 

Utbildning ska vara likvärdig för alla elever oavsett var i landet den ordnas (1 kap 2 och 9 § § i 

Skollagen). Utbildningen ska anpassas till varje elevs förutsättning och behov. Den ska utgå från 

varje elevs bakgrund, erfarenheter, språk och kunskap, och understödja dess fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling (Lpo 94 och Lpf 94). Elevernas samhällshistoria, kultur och tradition 

påverkar sättet att tänka (Arfwedson 2002: 169). Tolkningen av läroplanen innebär bl a att en 

invandrarelev har i möjlighet till en annan undervisning form, t ex svenska som andra språk, eller 

tillsammans med läraren välja ett lägre tempo och tillgång till extra hjälp under första perioden av 

skolgången i Sverige. De stödåtgärder som skolan ägnar åt elevens utveckling bygger på lärarens 

bedömning (Lpo 94). Detta visar ännu en gång att lärarens roll har en stor betydelse i elevens 

skolgång. 

Ett av skolans uppdrag är att ge elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen ska få särskilt stöd (Lpo 94 och Lpf 94). Den kategorin kan inkludera en del 

invandrarelever som har svårighet med svenska språket som i sin tur påverkar deras prestation i 

andra ämnen. 

Läroplanen för grund- och gymnasieskolan nämner att internationaliseringen av det svenska 

samhället och ökade rörelsefriheten över nationsgränserna kräver att människor ska förberedas 

för att kunna leva i ett samhälle med kulturell mångfald. Människorna ska skapa en internationell 

solidaritet. Detta nås genom ett internationellt perspektiv, och att se sin egen värld i en global 

helhet. Detta bidrar bl a till ökad förståelse för invandrares situation, och samtidigt underlättar det 

för invandrarelever att komma in i skolans miljö. 

I läroplanen strävar också man efter att eleverna ska lära sig att kommunicera på främmande 

språk (Lpo 94). 

Ett av skolans mål är att eleverna ska ha kunskaper om olika nationella relevanta kulturer, språk, 

religion och historia, då detta leder till ökad förståelse mellan eleverna i skolan (Lpo 94).   

Även i den demokratiska processen har läroplanen bekräftat att alla elever oavsett deras sociala 

bakgrund ska få ett riktigt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll 
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samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad (Lpo 94 och Lpf 94). Det är 

lärarens ansvar att skapa denna miljö.  

 

I läroplanen för gymnasieskolan ställs krav på den gymnasiala skolan att tillsammans med den 

obligatoriska skolan som grund fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som förberedelse för 

yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor m.m. Dessutom ska den gymnasiala 

skolan sträva efter att varje elev som avslutar sin gymnasiala utbildning ska ha förutsättningar 

och planering för en fortsatt utbildning eller sysselsättning. 

Vidare ska gymnasieskolan samarbeta med obligatoriska skolan, med arbetslivet, med 

universiteten och högskolorna och med andra verksamheter för att eleverna skall få en utbildning 

av hög kvalitet och få underlag för val av kurser på den utbildning eleven går, vidare studier eller 

yrkesverksamhet (Lpf 94). 

Skolan ska informera och vägleda eleverna i deras val av kurser och fortsatt utbildning och 

motverka de begränsningar i val som grundar sig på bl a social eller kulturell bakgrund. Skolan 

ska utveckla kontakterna med universitet och högskolor för att målen med undervisningen nås 

(Lpf 94).  

I 1 kap. 5 § i Högskolelagen tas hållbar utveckling upp. Högskolorna ska aktivt öka förståelsen 

för andra länder och för globala relationer. Vidare ska högskolorna arbeta för att underlätta och 

bredda rekryteringen till högskolan. 

I 1 kap. 5 a § pratar man om likabehandling av alla studenter i högskolan. Högskolorna ska 

meddela alla studenter och sökande om deras rättigheter oberoende av könstillhörighet, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.  

Broschyren ”Att studera på högskolan” vänder sig till föräldrar och till dem som själv tänker sig 

att studera på högre utbildning. Den är översatt till 20 olika språk och dialekter, men kurdiska 

finns inte bland dessa språk trots att det bor ca 40 000 kurder i Sverige. 

 

Karlstads universitet har en kommitté för jämställdhet och mångfald med representanter för 

rektor, lärare, personalorganisationer och studenter. Man har haft en konferens om jämställdhet 

och mångfald och arbetar aktivt med dessa frågor.  

Karlstads universitet har sedan 2003 arbetat med studentrekrytering både regionalt och nationellt, 

där bl a har man informationsdagar under vecka 10 och öppet hus under sommaren, på detta sätt 
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försöker man öka elevernas intresse för högre utbildning och minska deras tvivel som grundar sig 

på brist på information. Värmland ligger över riksgenomsnittet när det gäller antal ungdomar som 

kommer in i högre utbildning.  

 

 

Litteraturstudie   
 

Kopplingarna till Vygotskij, Piaget, Goody, Watt, Ong och Bakhtin som jag har gjort nedan har 

jag tagit ur Olga Dysthes bok. 

Dysthe och Vygotskij anser att läraren ska skapa en miljö för inlärning som eleven känner sig 

trygg i (Dysthe 1996: 54). Denna miljö kan se ut olika för olika elever beroende på olika faktorer. 

Läraren ska anpassa undervisningen efter elevernas individuella utvecklingszon. Läraren ska låta 

eleven själv söka reda på kunskap. Båda pedagogerna anser också att det sociala samspelet 

mellan eleverna och läraren ska vara i centrum. Det innebär att läraren ska känna till elevens 

situation, behov, bakgrund osv. Detta gör att läraren kan organisera den miljön som kan passa 

bäst för den enskilda eleven, och stödja henne/honom i kunskapssökande. Vygotskij hävdar att 

eleverna lär sig av varandra, och att undervisningen ska utgå från elevernas förkunskaper (Dysthe 

1996: 53). Lärandet ska anpassas efter elevernas nivå.  En svår uppgift som verkar orealistisk för 

en elev kan leda till att eleven tappa lusten för ämnet och skolan. Enligt Dysthe ska den nya 

kunskapen som man lära sig vara koppad till det som man kan sedan tidigare. Detta ökar 

ytterligare vikten av att läraren behöver ha bra kännedom om elevernas studiesituation och 

tidigare erfarenheter. Det betyder att skolan måste använda sig av samhället och försöker göra 

undervisningen relevant till vardagliga livet. Alla röster i klassrummet ska höras, eleverna ska 

känna delaktighet både i den vetenskapliga och i den sociala verksamheten i klassrummet 

(Dysthe 1996: 249). Denna punkt har utöver det pedagogiska syftet ett demokratiskt perspektiv 

som förekommer även i läroplanen, att alla elever ska ha inflytande i skolan och i 

undervisningen.   

Piaget och Vygotskij pekar på vikten av växelverkan mellan natur, samhälle och människa.  

Piaget anser att eleverna själva står för inlärningsprocessen, ”ingen som kan överföra kunskap till 

någon annan”. Medan Vygotskij tycker att sociala samspelet mellan eleven och läraren är central 
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för lärande. Piaget tycker att utvecklingen kom före inlärningen, men Vygotskij tycker att 

utveckling och inlärning är beroende av varandra. Hos Vygotskij hade läraren en större roll i 

elevens lärande, läraren kan aktiv hjälpa fram utveckling och lärande genom att gå in i 

inlärningsprocessen (Dysthe 1996: 54).  

”Alla kan prata, medan man måste lära sig att skriva.” Detta kan vara ett enkelt argument till 

varför det skrivande ordet har idag högre status än det talade ordet (Dysthe 1996: 79). För Platon 

och Sokrates var muntlig dialog vägen till sann kunskap, de tyckte att talets interaktiva egenskap 

har gett den överlägsna styrkan i motsats till skrivandets permanenta egenskap som är en svaghet 

(Dysthe 1996: 89). Goody och Watt ansåg att skriften medförde en intellektuell förändring i 

individen och en social förändring i samhället. Goody tillägger att talade respektive skrivna ordet 

på olika sätt bidrar till tänkandes utveckling (Dysthe 1996: 81). Forskaren Walter Ong ansåg att 

en optimal potential inte kan uppnås utan skrivandet (Dysthe 1996: 82). Man kan som lärare se 

att det finns elever som har stor förmåga att uttrycka sig muntligt men de har skriftliga 

svårigheter, samt elever som är duktiga att skriva men sällan talar i klassen. Det kan finnas 

liknande kontraster om man jämför elevernas delaktighet i en akademisk respektive en social 

diskussion. Enligt Bakhtins ligger förklaringen i kontexten. Dysthe anser att man ska betrakta 

talande och lyssnande som språkiga processer av första ordning samt skrivande läsande av andra 

ordning. Hon tycker att läraren ska vara medveten om skillnaderna mellan de båda språkliga 

formerna och ha användning av det i sitt arbete (Dysthe 1996: 88). Samtidigt betonar hon att 

skrivande är ett unikt inlärnings- och tankeredskap. 

Språket har, enligt Vygotskij, en central betydelse i inlärningsprocessen, och samspelet mellan 

skrivande och dialog är en stark faktor som skapar en bra inlärningsmiljö i klassrummet som 

passar olika elever (Dysthe 1996: 89). 

”Livet är dialogiskt till sin natur, att leva innebär att engagera sig i en dialog, att ställa frågor, 

lyssna, svara, komma överens osv”(Dysthe 1996: 63). Enligt Bakhtin kan man aldrig uppfatta sig 

själv som en helhet om man inte relaterar sig till den andra, och man kan endast få insikt om sig 

själv genom kommunikation med andra, ”Jag kan inte klara mig själv utan den andre; jag kan inte 

bli mig själv utan den andra…” (Dysthe 1996: 89).  

 

Lärprocessen för en invandrareelev som har nyligen kommit till ett nytt land innebär dels att lära 

sig det nya språket och dels skaffa sig övriga ämneskunskaper (Johansson 2005). Denna process 
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blir påverkad av olika faktorer bl a relationen till omgivningen. Om det är ett positivt bemötande 

från omgivningen bidrar det till att man bli motiverad att satsa för att lyckas. Om barns eller 

ungdomars föräldrar har bra språkkunskaper påverkar det i sin tur barnets språkutveckling 

positivt. Föräldrars attityd och motivation påverkar barnet i samma riktning. En negativ påverkan 

i lärprocessen kan vara om skolan ligger i ett segregerat område, då förhindrar det att man 

praktiserar det nya språket (Spännar 2001:157).  

Arfwedson (2002: 166) och Spännar (2001: 157) menar att elevernas attityder och förväntningar 

på lärare, skola och utbildning bygger på föräldrarnas attityder och förväntningar. Även 

föräldrars livssituation, historia och kultur påverkar dessa inställningar och förväntningar. 

Föräldrarnas syn på skolan och utbildning baserar sig i sin tur på deras egna skol- och 

yrkeserfarenheter med utgångspunkt i släktens historia och utbildningserfarenhet. Även 

föräldrarnas studievanor blir ett bidrag till barnens skolgång. Det kan hända att en inställning 

eller förväntning grundar sig på motsatta erfarenheter. T ex föräldrar som själva inte har gått i 

skolan och utbildat sig och en konsekvens av det har blivit ett sämre livsvillkor. Sådana föräldrar 

värderar skolan och utbildning högt trots att de inte har haft chansen att gå i skolan (Spännar 

2001:162). På samma sätt gör Arfwedson återigen en koppling mellan hemmets kultur och 

skolans kultur. Elevers hemkultur kan för en del elever ligga nära skolans kultur och då upplevs 

skolans krav och normer naturliga, och för andra som avviker från den låter dessa normer och 

krav onaturliga. Kulturkrock kan uppstå när kulturerna är olika, och det begränsar sig inte mellan 

olika nationella kulturer utan det kan förekomma mellan olika sociala grupper inom samma 

nationella kultur (Arfwedson 2002: 168).  

 

”… Se unga människor som ” vardagskonstnärer ” som med hjälp av symbolisk praktik försöker 

göra världen lättare att leva i eller mer dramatisk” (Lalander 2002: 30). 

Ungdomarnas kulturstruktur och en del av samhällets problem hänger ihop, om vi har uppfattning 

om någon av de kan vi ha förståelse för den andra. Även om vi inte kan tolka ungdomarnas 

symbolvärld är det viktigt att vi tar deras handlingar på allvar, för att så småningom kunna bilda 

en förståelse (Lalander 2002: 29). 

Ungdomar bildar grupper och grupperna i sin tur skapar sin egen kultur. I en sådan kultur har 

man egna symboler, och genom språk, kläder och intresse visar eller utrycker man dessa 

symboler (Lalander 2002: 54). Den kulturen som ungdomarna har skapat är en kombination av 
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normer, ideal och kunskap som man har tagit dels från media och dels från föräldrar, skolan och 

andra etablerade institutioner. Förändringar i ungdomarnas kultur är ett motstånd som är relaterat 

till förändringar i samhället och är delvis en konsekvens av medias stil- och symbol förändringar. 

Därför är det viktigt att förstå att en kultur som man ser idag är resultat av vardagens arbete. För 

att ta bort de resultat som vi inte tycker om, måste vi ändra på ekvationen/förhållandena och inte 

bara på resultaten. 

 

 

Relevant statistik  
 

Regeringen har under senaste decenniet gjort stora satsningar för att öka rekrytering till högre 

utbildning bl a genom att ekonomiskt stödja olika projekt som underlättar övergången till 

högskolan och samtidigt fördela pengar till lärosätena för att medverka i arbetet. Ett stort 

satsningsområde är samverkan mellan ungdomsskolan och lärosätena (stiftelsen för kunskap och 

kunskapsutveckling: Samverkan ungdomsskola högskola, 2002 publikation). Regeringen har ett 

mål att 50 % av en årskull ska ha påbörjat högskolutbildning vid 25 års ålder. Statistiken visar en 

tydlig ökning på andel studenter som går högre utbildning men fortfarande finns grupper som är 

underrepresenterad (Se tabell 1) (Högskolverkets statistik: UF19: Högskolestuderande med 

utländsk bakgrund 2004/2005). 

 
Tabell 1. Andel av befolkningen med påbörjad svensk högskoleutbildning vid 25 års ålder efter svensk och 

utländsk bakgrund. Resultatet ges i procent.  

Bakgrund                         År      1998          1999         2000           2001          2002          2003         2004  

Båda könen       37              38             40               41               42              42             44    

Svensk bakgrund *  38              40           42               43               44              44             45 

Utländsk bakgrund **    26              28             29               31                32             32             33 

Utländsk bakgrund ***               22              23             24               26                27              29             30  

* Född i Sv. med minst en inrikes född förälder, ** Född i Sv. Med två utrikes födda föräldrar, *** Utrikes född 
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Som vi ser i tabellen är andelen av studenter med utländsk bakgrund är betydligt lägre i 

jämförelse med svensk bakgrund.  

 
Tabell 2. Statistik över utrikes födda 25-åringar som har påbörjat svensk högskoleutbildning år 2004 som är 

redovisad efter land. Resultatet ges i procent. 

Födelseland    Utrikes födda 

   ______________________________________________________ 

   Totalt  Kvinnor Män 

Bosnien-Hercegovina  35  46 24 

Iran   45  51 41 

Jugoslavien   17  21 13 

Irak   20  22 18 

Libanon   21  20 21 

Chile   21  24 19 

Polen   42  45 40 

Turkiet   25  23 27 

Syrien   24  22 26 

Somalia   10  5 14 

Finland   44  52 33 

 

 

Som vi ser i tabell 2 (Högskolverkets statistik: UF19: Högskolestuderande med utländsk 

bakgrund 2004/2005), hade man i studentgruppen med iransk bakgrund den högsta andelen som 

påbörjat en högskoleutbildning. Den gruppen är lika stor som gruppen med svensk bakgrund 

nämligen 45 %. Tabellen visar också att den somaliska gruppen hade den lägsta andel 

representanter. Rapporten visar också att bland de 25-åringar som folkbokförda i Sverige utgör 

länder som Irak och Jugoslavien en stor grupp, men andelen påbörjade högskoleutbildningar är 

låg i dessa grupper.   

Den mest intressanta statistiken som jag hoppats hitta för min undersökning var om den kurdiska 

gruppen. Tyvärr finns det inte någon sådan statistik. Den kurdiska gruppen är inte definierad som 

en självständig grupp. Anledningen till detta är att i Sverige utför man inte etnisk statistik och 

därför hamnar kurder under benämningarna irakier, iranier, syrier och turkar. 
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Tidigare studier 
 

De senaste åren har antalet 19-åriga sökande till högre utbildning minskat. Detta är en 

oroväckande tendens med tanken på att årskullarna som nu är i åldern runt tjugo år är stora. Detta 

gör att allt flera högskolor och därmed forskare satsar på forskning på denna arena. Man vill få 

kunskap om hur studenter och gymnasister tycker och tänker. Genom att få reda på dessa 

kunskaper kan man marknadsföra utbildningar som man tror motsvarar gymnasisternas 

förväntningar.  

Forskaren Lars Haglund vid Karlstads universitet presenterar en del i sin rapport som handlar om 

gymnasisternas inställning till högre utbildning. Studien är baserad på en enkätstudie bland 

gymnasisterna i Värmland. I enkätundersökningen deltog knappt 1500 elever, som hade kommit 

på informationsdagarna på Karlstads universitet. Gymnasister med utländsk bakgrund som deltog 

i studien utgör 10 % av det totala antalet.   

Studien visar att andelen gymnasister från akademiskt hem med utländsk bakgrund ligger strax 

under 50 % (Haglund 2007: 15). När det gäller planer att satsa på en högre utbildning direkt efter 

gymnasiet så är andelen gymnasister som svarar ja på frågan bland dem med utländsk bakgrund 

(båda föräldrarna är utrikes födda) är betydligt större än dem med svensk bakgrund (Se tabell 3) 

(Haglund 2007: 15).  

 
Tabell 3. Skillnader i planer att studera vidare mellan elever med utländsk bakgrund, dvs där båda 
föräldrarna är födda i annat land än Sverige respektive elever med svensk bakgrund.  Resultatet ges i procent 
(Haglund 2007: 15). 
 

Studera direkt efter gymnasiet  

_______________________________________________________ 

Båda föräldrar är födda i Ja, direkt efter     Nej, men          Nej, inte nu men          Nej, inte alls 

ett annat land än Sverige Gymnasiet           inom tre år       antagligen senare 

_________________________________________________________________________________ 

            Ja  42,0   42,0 8,0             8,0 

            Nej  26,7   57,2 8,7             7,4 

          Totalt  28,2   55,7 8,6             7,5 
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Bland gymnasister med utländsk bakgrund är inställningen den samma oavsett om föräldrarna har 

en högre utbildning eller inte. När det gäller orsakerna bakom att gymnasister med svensk 

bakgrund inte väljer att söka till högre utbildning direkt efter gymnasiet så anger hela 77 % att de 

är skoltrötta. Motsvarande andel hos gymnasister med utländsk bakgrund är mycket lägre, 

nämligen 55,9 %. Mindre än hälften av alla gymnasister som inte vill studera vidare direkt efter 

gymnasiet anger att de vill börja arbeta efter gymnasiet (Haglund 2007: 25, 26).  

I en annan del av rapporten presenteras en enkätundersökning bland 384 gymnasister i Karlskoga 

och Stockholm, med majoritet från Stockholm (hela 80 %). Resultatet från den studien visar att 

bland dem som inte tänker sig studera vidare är orsakerna enligt följande; 20 % akademiska 

språksvårigheter, 12 % ekonomiska svårigheter och 11 % rädsla att inte klara av svårighetsgraden 

(Haglund 2007: 25).     

När det gäller frågan om hur säker man är på vad man vill välja för utbildning, så finns det tydlig 

skillnad mellan olika grupper. Gymnasister med utländsk bakgrund är betydligt säkrare på sin val 

oavsett om deras föräldrar har utbildning eller inte (Haglund 2007: 48).  

I undersökningen redovisar man att ambitionen till att få ett bra arbete eller välja ett drömyrke var 

de starkaste argumenten bakom att gymnasisterna vill satsa på en högre utbildning (Se tabell 

4)(Haglund 2007: 24). 

 
Tabell 4. Viktigaste motiv för att studerar vid högre utbildning. Resultatet ges i procent ( Haglund 2007: 24). 

Varför vill du studera vidare?    Procent 

___________________________________________________________________________________________  

Utan högre utbildning är det svårt att få ett bra arbete  66,8 

Det jag vill bli kräver att jag läser vidare på högre utbildning  53,9 

Jag vill bli högavlönad efter avslutad utbildning   35,0 

Jag vill få bättre status och mer respekt   10,3 

Min familj vill att jag läser vidare   8,8 

 

 

 

Enligt studien finns det en del skillnad mellan gymnasister med utländsk bakgrund och dem med 

svensk bakgrund i intresse till utbildningar, första gruppen är intresserad mest av tandläkare och 
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läkare, medan den andra gruppen var mest intresserad av att blir lärare (Se tabell 5) (Haglund 

2007: 35).  

  
Tabell 5. Skillnad i intresset för olika utbildningsområden mellan elever med utländsk bakgrund, dvs där 

båda föräldrarna är födda i annat land än Sverige respektive elever med svensk bakgrund.  Resultatet ges i 

procent (Haglund 2007: 35). 

Vad vill du studera? gymnasister med utländsk bakgrund  gymnasister med svensk bakgrund 

______________________________________________________________________________________________ 

Tandläkare      16,7   83,3 

Läkare  14,8   85,2 

Data/T  12,3   87,7 

Språk  12,3   87,7 

Annan utbildning 10,2   89,8 

inom hälsa/vård  

Ekonomi  10,5   89,5 

Naturvetare  7,8   92,2 

Humaniora  7,7   92,2 

Konstnärlig utbildning 7,1   92,9 

Media/informatör 7,0   93,0 

Civilingenjörsutbildning 6,8   93,2  

Samhällsvetare    6,4   93,6 

Ingenjörsutbildning 6,4   93,6 

Lärare  5,8   94,2 

Totalt  9,6   90,4 
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Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av min undersökning, som grundar sig på intervjuer med tre 

kurdiska ungdomar som studerar vid universitet. Två av ungdomarna kommer ifrån stora städer i 

Kurdistan och den tredje kommer ifrån en mindre stad.  

Intervjuerna gjordes på svenska och spelades in på en minidisk. Intervjuerna ägde rum vid tre 

olika tillfällen på universitets bibliotek i ett inbokat rum. Jag har använt fingerade namn för att 

skydda informanternas identitet. De citat som finns med är informanterna egna ord. 

 

 

Presentation av informanterna  
 

Nergis är 23 år gammal, kom till Sverige när hon var 11 år gammal. Nergis studerar till 

grundskolelärare, har studerat i 2 år nu. Hon bor hemma med sin familj. 

Familjen består av sex syskon och föräldrarna. Familjen kommer från en stor stad i Kurdistan. 

Hon har två äldre systrar som har gått på högre utbildning, och hon är nummer tre av syskonen.  

 

Perry är 21 år, och vid kom till Sverige vid 12 års ålder. Hon läser en fristående kurs inom 

svenska språk, är ogift och bor hemma med sin familj. 

Familjen består av sex syskon och föräldrarna. Hennes storebror och storasyster är gifta. 

 

Avin är 23 år gammal, och var 13 år vid anländandet till Sverige. Hon läser sitt andra år på en 

lärarutbildning. Avin är gift och studerar och bor i samma stad med sin man.  

Förutom föräldrarna har Avin tre bröder och tre systrar, och hon själv är äldst av syskonen. Avin 

kommer från en stor stad i Kurdistan. Föräldrarna saknar utbildning. En av systrarna har inte sökt 

högre utbildning efter gymnasiet på grund av tidigt äktenskap. 
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Nergis 
 

Hennes familj har alltid ansett att utbildning är viktigt och att det ger bättre förutsättningar i livet.  

Frihet finns inom familjen men det borde vara ännu mer frihet, tycker Nergis. När det gäller 

utbildning så är friheten stor, man har haft möjlighet göra allt för att kunna utbilda sig. 

 

Trots att barndomen var präglad av krig och fattigdom beskriver Nergis den som en ganska bra 

period. Hon hade många kompisar, lekte mycket, gjorde för det mesta det ett barn borde göra. 

Hon utvecklades mycket och fick med sig en del erfarenheter som kommit till användning senare 

i livet, tycker hon själv. När hon var liten var fadern borta ganska mycket på grund av sin 

politiska aktivitet, men hon hade tryggheten hemma, man hade mycket folk omkring sig hela 

tiden, många vänner och bekanta. Det gjorde att hon inte märkte faderns frånvaro. 

Tanken om att komma in på högre utbildning växte fram först när hon skulle ta studenten, men 

kraven om att prestera bra betygsmässigt har alltid funnits. 

Angående frågan om drivkraften bakom det att hon satsat på skolan, och om hon hade någon 

förebild, kommenterar Nergis så här: 

”ingen special när jag tänker på det nu, det kanske var andra faktorer som påverkat att jag 

läser vidare. Dels jag har alltid intresserat av att läsa böcker, jag har läst mycket, jag var 

intresserat av att plugga vidare, sedan jag faktiskt alltid tyckt att det var värt viktigt att 

vara med och påverkar, och kunna försörja sig och har ett bra liv” 

Att hon hade systrar som redan hade gått på en högre utbildning, har bekräftat hennes val ännu 

mer. 

”… Det förstärkte min bild av att man skulle plugga vidare, det förstärkte egentligen bara den 

som jag redan trodde på” 

När det gäller föräldrarnas roll i påverkan så markerar Nergis: 

”Jag tror att en av faktorerna som har gjort att jag har pluggat vidare är en slags press 

hemifrån, det är nog där föräldrarnas roll komma in, inte såpas mycket press som släcker 

gnistan för att plugga vidare, däremot uppmuntran, press som är kombinerad med att 

uppmuntra har varit deras roll, och jämt att de poängterad att om man vill bli någonting 

ska man plugga vidare” 
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Nergis fortsätter att berätta om att hennes far hade en bra inställning gällande deras utveckling, 

han ansåg att skolan var viktig och att man ska försöka göra något bra med sitt liv, oavsett om 

man väljer satsa på högre utbildningen eller inte. Nergis personligen tycker att högre utbildning 

ger mer makt, att man kan bestämma mer själv, och kunna vara självständig ekonomiskt. 

Skolgången har studiemässigt gått bra hela tiden, dels för att hon som person har varit 

skolanpassad och dels hade hon två systrar som fanns om man skulle behöva hjälp. Motivation 

och inställning till skolan var alltid bra. I grundskolan var omgivningen skolinriktad och på 

gymnasiet gick Nergis naturlinjen, då var det naturligt att man arbetade hårt eftersom 

utbildningen krävde det. 

 

Nergis berättar att på gymnasiet kämpade hon mycket när hon ville läsa svenska B som svenska 

som andraspråk. Skolan vägrade bevilja henne det eftersom de tyckte att hon hade klarat svenska 

A, ordinarie kurs utan problem och därför inte hade hon behov av svenska som andra språk. Till 

slut blev Nergis beviljat kursen svenska B som andraspråk. Enligt Nergis har det varit en fördel 

eftersom man kunde lära sig svenska på ett bättre sätt.  

 

I grundskolan gick Nergis i en multikulturell skola, man var en i mängden och den sociala delen 

fungerade väldigt bra, man fick bekräftelse för den man var och man hade en identitet. 

Den sociala miljön fungerade inte lika bra när hon hade börjat gymnasiet. Anledningen var att 

gymnasieskolan var en homogen skola med elever med svensk bakgrund, och man som 

invandrare var utpekad och det upplevdes ganska jobbigt. En annan anledning var den känsliga 

ålder som man gick genom när man letar efter sin identitet som individ. 

”Men på gymnasiet trivdes jag inte alls … dels för att det är en känslig ålder, man ska hitta 

sin identitet, jag tror att det är mycket som rör sig i huvud på en, och dels när jag var på 

gymnasiet så var jag inte mycket med svenskar, tidigare när jag gick på grundskolan så var 

det väldigt blandad, alla umgicks inte med alla men ändå fick man bekräftelse på den man 

var, på ett annat sätt, jag tror att det var vanligt med invandrare, men sedan på gymnasiet 

var det inte på samma sätt, då var man nästan lite stack ut, och jag tror att det gjorde att 

jag tyckte att det var väldigt jobbigt”. 
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Nergis tycker att som invandrare saknade hon tryggheten i klassrummet, önskade sig mer 

gruppsammanhållning och sociala aktiviteter eftersom som invandrare har man svårt att klara sig 

på eget hand. Hon säger att hon ska skulle välja en mångfaldig gymnasieskola om hon fick gå om 

den. Hon anser att relationen mellan elever och lärare förändras under gymnasieperioden, att det 

inte finns tid för den relationen och att skolan bara blir resultatinriktat. 

 

Nergis hade umgåtts mer och mer under sin skolgång med vänner med invandrarbakgrund 

eftersom hon kände sig mer tryggare i den miljön och samtidigt kunde hon inte komma in i det 

svenska umgänget. Hon tycker att anledningen till detta är att man inte haft någon närvaro i 

majoritetskulturen för att vänja sig vid det.     

 

Hon berättar att många av hennes vänner har haft problem med att hantera den sociala tomheten 

och utanförskapet efter övergången från högstadiet till gymnasiet. Samtidigt har många av hennes 

vänner upplevt att skillnaden i svårighetsgraden mellan de båda nivåerna var stora, och att många 

invandrare inte får det stöd som de behöver under den perioden. 

Nergis förklarar att bristen även ligger på högstadiet, att de inte förberedde eleverna med 

invandrarbakgrund för den utmaningen. Hon tycker att skolan borde satsa mycket mer på 

självkännedom för att dels skapa en individ som kan klara sig socialt i det svenska samhället, och 

dels för att vara medveten om vilket program som de vill verkligen gå och vad man kan klara av.     

  

Att fler invandrarungdomar inte fortsätter sina studier har gjort att hon blir ännu mer motiverad 

att plugga vidare. Samtidigt tror hon att hennes invandrarvänner och hon har påverkat varandra 

indirekt positivt genom att diskutera om sin framtid.  

 

På frågan om invandrarelever under gymnasieperioden har sämre självförtroende än eleverna 

med svensk bakgrund, så tror Nergis att majoriteten har lite sämre självförtroende än svenskarna.  

”Av din erfarenhet var tror du bristen ligger?” 

”För många tror jag att det handlar om språket, många kanske tycker att de inte kan 

språket så bra, för att känna sig fria, att prata om umgås med de andra helt fritt, sedan jag 

personligen tyckte att den kulturella biten var svårast, språket hade jag inte stora problem 

med men däremot den sociala biten, sociala koderna att umgås med varandra samtidigt 
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tycka att det är roligt. På gymnasiet av egna erfarenheter att döma att det skulle vara 

roligt, det skulle vara viktig att det ska vara kul för att välja vara där, och för att det ska 

vara roligt man ska kunna de sociala koderna, man måste umgås med varandra och 

samarbeta utan problem, språket, kulturella koder, hela ens livsstil, tror jag påverkar 

mycket. ” 

 

Nergis tycker att den information som skolan ger om utbildning inte räcker för en elev med 

invandrarbakgrund eftersom den inte kompletteras med information hemifrån.   

Nergis ser positivt på framtiden, och tror att hon kan få arbete efter utbildningen.  

 

 

Perry  
 

Familjen är inte religiös, men däremot har kulturen en stor betydelse i deras liv, stolthet, 

kulturtillhörighet och identitet är några spår. Fadern har en akademisk utbildning, men modern 

har missat möjligheten att utbilda sig på grund av Perrys mormors tidiga bortgång. Perrys stora 

syskon har börjat arbeta efter att de blev klara med gymnasiet. Perry och hennes yngre syster 

tänker satsa mer på skolan.  

Hon hade sin pappas stöd och uppmuntran att satsa på skolan, han trodde på hennes förmåga, och 

påminde henne alltid om vikten av en utbildning. Han ansåg att utbildning kan garantera ens 

framtid och han föredrog den före ett tidigt arbete på bekostnad av utbildning. Pappan försökte 

övertala henne trots att han visste att hon var skoltrött, så till slut blev hon övertygad och gick 

med på att söka sig till högre utbildning.  

Perry berättar att det inte har funnits krav på att man ska gå på högre utbildning. Däremot har det 

funnits uppmuntran och mest från pappan, och att det har påverkat henne positivt. Hon har fått 

frihet att utbilda sig, hon fick t.o.m. möjligheten att flytta till en annan stad. Den rörelsefriheten 

innefattade inte arbete. 

Perrys grundskola i Kurdistan var ganska tråkig, bortsett från det att hon hade roligt med 

kompisarna. Lärardominerade klassrum, rädsla, straff och tvång närvaro är en del nyckelord som 

beskriver hennes skola då. Den bilden har förändrats efter att hon kom in i den svenska skolan. 
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Ämnen som syslöjd och träslöjd var mycket roliga och man hade mer frihet i lektionerna, att 

uttrycka sig. 

När det gäller möjlighet till hjälp med läxor så hade hon det bättre i Kurdistan, hon fick hjälp av 

sin pappa och de stora syskonen. Den möjligheten försvann efter att hon kom till Sverige. 

Hon beskriver tomheten och svarar på min fråga om hon hade fått hjälp: 

” Faktiskt inte, jag har inte fått hjälp av de, … sedan när man klarar ett prov och kommer 

hem och säger nu har jag fått VG på ett prov, det förstår de inte VG vad är det liksom?, Det 

får man förklara för dem. Jag tror inte att jag har gått fram till dem även om hade fått 

MVG vilket är bra att få, det gör föräldrarna glada, då måste gå och förklara för de, då 

låtar det lite onödigt, vad ska jag säga?, Om det hade varit där nere hade jag sagt det till 

dem det skulle pappa förstår det”   

Det avstånd som skapades på grund av språk- och kultursvårigheter hos föräldrarna har gjort att 

hon saknade den bekräftelse som kan vara en drivkraft. Detta har gjort att hon inte satsade lika 

mycket på skolan. Det har kanske påverkat även hennes val när hon sökte till universitet, tycker 

hon. Å andra sidan, bristen på hjälp hemma innebar att hon fick kämpa mer på egen hand. Hon 

upptänkte att hon lärde sig mer, och fick bättre självförtroende. Det har gjort också att hon fick 

bestämma mer själv, då hon blev mer självständig.  

På frågan om hennes sociala miljö under skolgången, berättar hon så här: 

”På grundskolan hade jag nog svenska kompisar mest, … på högstadiet började jag umgås mest 

med invandrare … det var någonting man hade gemensam, sedan på gymnasiet var det bara 

invandrare, jag tror att jag hade bara ett svenska kompis under de tre åren som jag gick på 

gymnasiet, det var bara invandrare” 

Perry tror inte att den successiva lutningen åt invandraredominerade sällskap har påverkat henne 

och hennes inställning till skolan på något sätt eftersom kompisgänget hade olika krav på sig 

gällande skolan och utbildning. Hon tycker att hon hade det trevligt med sina invandrare vänner, 

det var en bekräftelse på identitet, tycker hon: 

”… vi hade roligt ihop, man kände igen sig helt enkel, och liksom man hade mer gemensam än 

vad jag har med en svenska, så den var bra.”  

Trots den invandrardominerade miljön tycker Perry att hon har fått det hjälp och stöd som hon 

hade behövt i skolan. 
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Tankar om att gå på en högre utbildning har kommit in i bilden lite senare. Under grundskolan 

ville hon bara bli klar med gymnasiet. Sedan kämpade hon för att bli färdig med gymnasiet. Efter 

studenten arbetade Perry ett år innan hon sökte högre utbildning. Hon tycker att genom en högre 

utbildning kan man få ett bra jobb och att man har utbildningen som ett vapen som man har det 

med sig hela livet. Framför allt tänker hon återvända till sitt hemland för att delta i utvecklingen 

där med hjälp av sin utbildning. 

Perry har jobbat ett år innan hon sökte till högre utbildning och innan dess har hon kompletterat 

sina betyg på komvux. Idag vill hon satsa på en utbildning som gör det möjligt för henne jobba 

med barn. 

 

Perry har en positiv syn på sin framtid här i Sverige efter utbildningen trots att hon vill återvända 

hem först. 

 

 

Avin 
 

Varken religion eller hemlandskulturen har haft stark inflytande i familjens liv, det är snarare 

svenska kulturen som är dominerande eftersom hon kom hit som tonåring. Tryggheten och 

öppenheten har alltid funnits i familjen, både här och i Kurdistan. 

”Vi har fortfarande den tryggheten kvar, vi kan vända oss till mamma, pappa, mina syskon eller 

de kan vända sig till mig, vi liter på varandra och ställer upp för varandra.” 

Avin har svaga minnen från den tiden när hon var i skolan i Kurdistan eftersom hon var bara 12 

år då när hon lämnade hemlandet. Hon beskriver skolan som en sträng miljö, man fick stryk om 

man inte hade gjort sina läxor. Man hade begränsade valmöjligheter, men å andra sidan hade man 

roligt med sina vänner. Trots allt trivdes hon bra i skolan, enligt henne.  

 

Under skoltiden i Kurdistan fick Avin hjälp med skolarbetet hemma av bl a sina farbröder och 

kusiner, men den hjälpen försvann efter att hon kom till Sverige. På frågan om hon hade märkt 

någon skillnad svarar hon:  
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”Det klart det kändes det när man inte kunde någonting, special när man inte kunde språket, då 

behövde man hjälp det fanns inte någon i närheten som man kunde vända sig till och få den 

hjälpen när det gäller skolan även andra saker som hände i livet, det klart det ett stort hål.” 

Att komma in i det svenska samhället var lite svårt i början, berättar hon.  

”Tänk dig, du vet själv att kommer till ett land och inte kunna språket, och helt plötsligt kunna 

klara sig själv och varken familjen eller någon som, inte ens familjen kan hjälpa dig för att de 

kan inte det heller, så det inte alls lätt, men man fick lära sig.” 

Avin fick kämpa själv och det gjorde att hon blev starkare som person, och det blev lättare med 

tiden.  

 

När det gäller studierna, som en invandrare tror hon att hon fick den hjälp och stöd som hon 

behövde då. I början av vistelsen här i Sverige fick barnen ha tolk med sig i skolan i sex månader. 

Familjen bodde i en liten stad och kämpade själv, det gjorde att de lärde sig språket snabbare, tror 

hon. Trots det behövde Avin under gymnasiet tiden lite extra hjälp i matematik och engelska, 

men tyckte att hon inte fick det. Det fanns extra lektioner efter skoltiden, men då orkade hon inte 

vara kvar. Andra året på gymnasiet fick hon möjlighet till modersmålsundervisning. Då 

förbättrade hon sitt läsande och skrivande, och lärde sig en del om kurdisk historia. Under 

gymnasiet hade Avin och två andra kvinnliga invandrarkompisar problem med sin svensklärare, 

trots att de klarade sig bra i ämnet. De löste problemet genom att anmäla händelsen till 

skolledningen.  

 

Uppmuntran om att satsa på skolan har alltid funnits hemma, det upplevdes t.o.m. som en press 

ibland. 

”Mina föräldrar tvinga oss, ni ska läsa, ni ska söka till universitet, satsa på skolan, de nästa 

varje dag på alla barn, och sådana saker att de ska gå vidare, det ända som är bra här i livet.”     

 

Avin har haft sin engelsklärare i Kurdistan som förebild, som ett litet barn drömde hon att bli 

engelsklärare. Hon har haft alltid frihet att tar sina beslut i livet själv. Hon gifte sig trots att 

pappan tyckte att hon borde skaffa sig en utbildning först. Innan Avin kunde komma in på 

universitet fick hon komplettera sina betyg.  
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I hela sin grundskola och första året på gymnasiet hade Avin bara svenska kompisar som hon 

umgicks med. Sedan började hon närma sig invandrarvänner som hon än idag har kontakt med. 

Att ha svenska kompisar under grundskolan har påverkat min svenska mycket positivt, tycker 

Avin. Trots att hon hade skapat sig en bra inställning till skolan och högre utbildning tycker hon 

att studier på universitet är för krävande.   

”Att läser på universitet har varit ett stort steg att tar det, man hade inställd sig på det så mycket, 

och när man kom in på universitetet aha ok det kände bra fortfarande men ändå det var inte så 

stort, man hade tänkt på det så mycket.”  

 

Men som invandrare fick Avin kämpa mer på universitet på grund av språksvårigheter. Hon ser 

positivt på sin framtid, på att få jobb efter utbildningen, men å andra sidan tvivlar hon på om hon 

kan få samma chans som en person med svensk bakgrund. 
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Diskussion 

Som vi kan se genom intervjuerna har alla informanterna haft en ganska stabil och normal 

barndom i Kurdistan. Man har haft en trygg familj och blivit omhändertagen av familjen och 

släkten. Det har funnits möjlighet till hjälp med skolläxor, och det betyder att man hade skapat en 

bra studiemiljö för det barnet. Friheten att leka som barn och ha roligt är viktigt för en normal 

uppväxt. De här nämnda grundfaktorerna gör att barnen bilder sig en positiv bild av skolan i den 

fasen, som även är viktig för hela studiegången. 

 

Att föräldrarna för två av informanterna saknade akademisk utbildning har inte haft någon 

negativ påverkan på informanternas motivation till skolan. Den tendensen märks i den 

undersökningen som är gjord vid Karlstads universitet (Haglund 2007: 26). En stor del av den 

kurdiska befolkningen har haft många svåra stunder i livet och inte haft möjlighet till utbildning. 

Denna brist skapar en uppfattning hos föräldrarna och barnen att de inte hade haft chansen och 

därför har de fått sämre förutsättningar i livet. Många gånger påminner de sina barn att ta 

tillfällen som de själva inte hade fått (Spännar 2001:162). Det är viktigt att föräldrarna har en 

positiv inställning och attityd till skolan, det återspeglar barnets inställning och attityd 

(Arfwedson 2002: 166 och Spännar 2001: 157). Därför har alla informanterna varit 

skolmotiverade.  

 

Trots att föräldrarna till Nergis och Avin saknade utbildning hade de en positiv inställning och 

motivation till skolan. Det kan delvis bero på att de kom från stora städer. Föräldrarnas 

inställning och attityd bildas i sin tur av de erfarenheter, sysselsättningar som man har haft och 

miljön som man kommer ifrån (Arfwedson 2002: 167).   

 

En annan faktor är hemmamiljön, alla föräldrarna har skapat en positiv miljö för informanterna. 

Man har haft trygghet, frihet, öppenhet och uppmuntran samtidigt har informanterna blivit 

påminda om skolans krav. Jag tycker att den balansgången mellan frihet, uppmuntran och skolan 

krav ger en bra kombination som i sin tur leder till bättre motivation och mer självansvar. När 

kraven hos hemma kulturen närmar sig skolans krav underlättas lärandet (Arfwedson 2002: 169). 

Allt detta gör att barnen och ungdomarna trivs med omgivningen. Dessutom berättade alla 
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informanterna att de hade fått hjälp och stöd i skolan under sina första år i Sverige. Omgivningen 

påverkar barnet, om man trivs med omgivning blir man motiverad att satsa på skolan och därmed 

på sitt liv i det samhälle (Spännar 2001: 157).  

 

Brist på möjlighet till hjälp med studierna hemma för Avin och Perry hade satt sina spår, men 

samtidigt har de skapat sig starkare personlighet. En positiv effekt av föräldrarnas frånvaro i det 

nya samhället var att Avin och Perry fick bestämma mer själva. Det sker en statusförändring i 

utvandrade/invandrade familjer, det innebär att barnen får ny status och föräldrarna förlorar status 

på grund av språk- och kulturförändringarna (Spännar 2001: 183). Det kan fungera som en 

drivkraft för en del ungdomar, Avin och Perry är två sådana exempel.  

Det sociala utanförskapet som Nergis pekar på kan vara mycket avgörande för hela skolgången 

för en del invandrarelever. Att inte hitta sin plats i mängden, och inte känna till de sociala 

koderna på grund av att man har en annan bakgrund. Av samma anledning har informanterna sökt 

sig till invandrarsällskapet under sitt gymnasiestadium, ett naturligt behov att få bekräftelse och 

hitta sin tillhörighet och sin identitet. Dagens ungdomar har behov av tillhörighet, gemenskap och 

delaktighet i ett större gemenskapssystem (Lalander 2002: 13). Den gemensamma känslan av 

utanförskap gör att invandrareungdomar söker varandra för att får stöd och detta gör att man 

bildar en gemensam grupp (Lalander 2002:12). Den negativa effekten som denna faktor kan ha är 

att eleven inte börjar tycka om sin nya omgivning och detta kan göra att man förlorar 

motivationen för skolan (Spännar 2001: 157). 

 

Brist på förståelse och tolkning av den nya kulturen och dess skolsystem hos föräldrarna kan göra 

att man blir mindre motiverad till skola och utbildning. 

”…när man klarar ett prov och kommer hem och säger nu har jag fått VG på ett prov, det 

förstår de inte VG vad är det liksom?, Det får man förklara för dem. Jag tror inte att jag 

har gått fram till dem även om hade fått MVG vilket är bra att få, det gör föräldrarna 

glada, då måste gå och förklara för de, då låtar det lite onödigt, vad ska jag säga?, Om det 

hade varit där nere hade jag sagt det till dem det skulle pappa förstår det” 

Detta är ett problem som elever med invandrarbakgrund bemöter. Den kommunikationen som 

ungdomen brukar ha med sina föräldrar går förlorad som en konsekvens av den 

statusförändringen som vi har nämnt tidigare.  
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Språksvårigheten som Avin och Perry nämnde och även Nergis trots att hon hade mindre 

problem, är också en viktig faktor (Johansson 2005: 23). Det är mycket viktigt att man skaffar sig 

språkkunskaper så tidigt som möjligt för att kunna ta till sig ämneskunskaparna. Vikten av 

språket blir betydligt större när man kommer upp till gymnasiet, det är ett längre steg som kräver 

mer arbete, och att ha språkproblemet med sig gör situationen ändå svårare för en invandrarelev. 

En lösning på språkproblemen kan vara att familjen inte bor i ett segregerat invandrarområde. 

 

En sammanfattning över invandrarungdomars livssituation ur ett socialt perspektiv leder oss till 

två problem. Det ena är den isolering som dessa elever upplever, dels från majoritetskulturen i 

form av utanförskap och dels av brist på kommunikation med föräldrarna som en följd av 

utvecklingsproblematiken. Den andra är segregationen som kan göra problemet ännu mer 

komplicerat. Både problemen kan förhindra lärprocessen. Det är viktigt att man försöker bearbeta 

frågan under grundskoleperioden, genom att skapa en delaktighetsmiljö i klassrummet. Alla 

röster ska höras i klassrummet, eleverna ska känna delaktighet både i vetenskapliga och sociala 

verksamheter i klassrummet (Dysthe 1996: 249). Enligt Vygotskij är utveckling och inlärning 

beroende av varandra, jag håller med honom att läraren har en stor roll i elevens lärande. Läraren 

kan aktivt hjälpa fram utveckling och lärande genom att gå in i inlärningsprocessen (Dysthe 

1996: 54). Det är viktigt att skolan hjälper de elever som är i behov av stöd till att skapa en 

självkännedom, särskilt under mellan- och högstadiet, det är en period som har en avgörande roll 

i identitetsskapande hos ungdomar (Lalander 2002: 22).  

Övergången från högstadiet till gymnasiet innebär stora förändringar för eleverna i allmänhet. 

Omfattningen av förändring för eleverna med invandrarbakgrund är betydligt större. På 

högstadiet går man ofta i en skola som ligger nära där man bor och har gott om kompisar som 

man har skaffat sig under en längre tid. När man börjar sin gymnasieskola har man separerats 

från sina tidigare klasskamrater, och många gånger hamnar man ensam i ett program, särskilt i 

storstäder. Detta är en svår utmaning för en invandrarelev som har vuxit upp i en segregerad 

miljö, man känner inte till de sociala koderna. Samtidigt är den nya skolans svårighetsgrad och 

krav mycket högre. Den presskombinationen av skolarbete och utanförskap gör gymnasiet till ett 

svårt steg för många elever med invandrarbakgrund 
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Skolans resurser är också en viktig faktor. Man måste förtydliga/poängtera att invandrarelever 

ska ha tillgång till den hjälp och stöd som skolan erbjuder här i Sverige, bl a rättighet till svenska 

som andra språk som Nergis talade om. En annan resurs är modersmål som gör att man får 

bekräftelse i sin identitet som gör att man får bättre självförtroende.  

Alla informanter har en positiv syn på sin framtid i Sverige och tror på att få arbeta efter sin 

respektive utbildning. 

Den frihet som informanterna beskrev, att de har haft i sin vardag gällande utbildning är en viktig 

faktor. I ett mansdominerat samhälle som den kurdiska är friheterna för en kvinna inte för många. 

En naturlig benägenhet att skapa sig en utbildning och därmed en självständig personlighet och 

ekonomi kan vara en stark motivation till att utnyttja den tillgängliga friheten.  

En annan positiv faktor var att samtliga av informanterna hade en positiv syn på sin framtid efter 

utbildningen. Det är också en bra motivering till att utbilda sig. Däremot om man som invandrare 

har en negativ syn på arbetsmarknaden vilket de flesta har, kan det påverkar motivationen till 

högre utbildning negativt.  

 

Slutligen kan jag sammanfatta de underlättande faktorerna med följande: 

• Hemkulturen med sin inställning och sina krav. 

• Utbildningsfrihet (självständighet). 

• Ungdomarnas ambition.  

 

Samtidigt kan språksvårighet och utanförskap vara hinder på vägen för många.  
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Muntliga källor  
 

En skriftlig redovisning av intervjuerna finns hos författaren 
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Bilaga 1.  
 

Jag har inte haft en frågemall, men samtliga intervjuerna inkluderade bl a följande moment: 

• En kort personlig presentation, där talar man om sin ålder, när man kom till Sverige och 

vad man går för utbildning. Även talar man om familjen, utbildningstraditionen. 

• Inställningen och förväntningar inom familjen när det gäller skolan och utbildning. 

• Minnena av grundskola i Kurdistan, där berättar man om sina första år i skolan, hur den 

såg ut, har man haft tillgång till hjälp hemma med hemläxor.  

• Skolan i Sverige, hur förändrade bilden av skolan efter att man har flyttat till Sverige. 

• Tillgängliga resurser, har man fått stöd med skolgången i Sverige.      

• Socialsituationen, hur har den sett ut under skolgången. 

• Synen på framtiden, hur ser man på sin möjlighet till jobb efter sin utbildning. 

 

Grund delen av intervjuerna är det samma, däremot som det kan hända i kvalitativa intervjuer att 

intervjuerna ser olika ut beroende på hur informanterna svara och vad de tar upp för synpunkter.   
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