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Sammanfattning 
Det övergripande syftet är att beskriva diskurser gymnasieungdomar 
med mångkulturell bakgrund kan ha att hantera och hur ungdomarna 
anger att de hanterar olikheter mellan diskurser. Följande konkreta 
frågeställningar utformas: Hur beskriver de intervjuade eleverna sina 
föräldrars syn på den svenska skolan? Vilka strategier använder sig 
intervjupersonerna med mångkulturell bakgrund av för att hantera 
situationen? Sex gymnasieungdomar intervjuades i halvstrukturerade 
samtal som skrevs ut och tolkades hermeneutiskt. En anpassnings-
diskurs och en auktoritär diskurs framträdde i materialet. I anpassnings-
diskursen diskuteras inordning, undvikande, uppgivenhet, motstånd och 
maktlöshet. Uppgivenhet och maktlöshet förekommer hos de elever 
som tydligast misslyckats i skolan. I den auktoritära diskursen talas ofta 
om respekt och föräldrarna och ungdomarna ser problem i skolan som 
orsakade av lärares förhållningssätt. De såg lösningar som bygger på ett 
mer auktoritärt förhållningssätt i skolan. En auktoritär diskurs som den 
som beskrivs i empirin underlättar enligt min mening för konstruktion 
av individuell oansvarighet alltså en effekt tvärtemot det syfte som den 
”vänliga maktutövningen” i den svenska skolan har. Flickorna är 
kraftfullt begränsade i sin frihet vilket inte pojkarna från samma 
familjer är. Om det liberala styrsystemet inte uppfattas som tillräckligt 
repressivt av intervjupersonernas föräldrar kan ungdomarna uppfatta att 
de har anledning att vara stökiga och det kan också bli en anledning att 
öka förtrycket av flickor.”Den vänliga styrningen” måste förklaras för 
föräldrarna och ungdomarna borde få möjlighet att samtala om 
skillnader mellan kulturerna . 
 

 
 
Sökord: gymnasieelever, tonåringar, utlandsfödda, multikulturell, skola, föräldrar, 
identitet, diskurs, maktutövning, auktoritär, könsskillnader
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Inledning 
Denna studie handlar om föräldrars stöd till gymnasieelever sett ur ett 
elevperspektiv. Idén väcktes genom ett tvåårigt projekt som jag genomförde 
tillsammans med min skolas ungdomskonsulent. Utlandsfödda föräldrar till elever 
i skolår ett vid gymnasiet bjöds in till ett enskilt samtal. Samtalen handlade om 
skolans värdegrund. Anledningen till samtalen var att många lärare i kollegiet 
upplevde att ungdomar med utlandsfödda föräldrar sökte sig till varandra, skapade 
egna normer och därmed blev en grupp som uppfattades som svår att hantera. När 
skolans personal försökte förklara vad som gick fel, angavs återkommande 
orsaken att utlandsfödda föräldrar inte kom till föräldramöten och 
utvecklingssamtal. Efter en samtalsserie där föräldrarna bjöds in till ett enskilt 
samtal ändrades min uppfattning. Problemet, som jag förstod det så småningom 
var, att föräldrarna inte upplevde att de var välkomna eller betraktade sig som en 
resurs för sina barns skolgång.  
 
Genomgående var de föräldrar som hörsammade vår inbjudan mycket angelägna 
om att barnens skolgång skulle gå bra. Samtidigt anade jag en mer eller mindre 
uttalad undran om hur jag som lärare kunde acceptera att inte bli respekterad. De 
menade att jag som lärare inte respekterades av eleverna eftersom eleverna hade 
synpunkter på undervisningen. En möjlig tolkning kan vara att för föräldrar som 
kommit från länder med auktoritära skolsystem innebär det problem att förstå hur 
det svenska skolsystemet fungerar. De här föräldrarna, uppfattade jag, hade en 
mycket stark vilja att stödja sina barn. Eftersom de själva inte gått i svensk skola 
så är det, som jag ser det, svårt för dessa utlandsfödda föräldrar att förstå de egna 
barnens skolgång. För gymnasieungdomarna betyder det att de förutom sin 
skolgång även ska hantera sina föräldrars föreställningar om vad som händer i 
skolan. 
 
I den gymnasieskola som undersökningen genomförts i har antalet barn till 
utlandsfödda ökat. Ökningen märks olika mycket i olika delar av skolan. Kom-
binationen av mörkt hår och högljuddhet har verkat provocerande och risken att 
motsättningar skulle bli allvarliga har varit överhängande. Detta har varit en 
samstämmig uppfattning i lärarkollegiet på skolan. Jag själv ingår i detta 
kollegium och jag ville förstå problemet för att kunna hantera det. De enskilda 
samtalen som jag och ungdomskonsulenten hade med de utlandsfödda föräldrarna 
var ett försök att introducera dessa i skolan för att därigenom hos dem och hos 
deras barn öka känslan av att skolan angår hela familjen. Ungdomskonsulenten 
som är utlandsfödd berättade att i hemlandet tar skolan helt över ansvaret för 
barnet när det börjar skolan. Föräldrarna förväntas inte ha åsikter om skola och 
undervisning och kallas bara till skolan när elevens beteende ska ”korrigeras”.  
 
Som samhällskunskapslärare ställs jag varje år inför utmaningen att diskutera 
frågan om invandring till Sverige med gymnasieungdomar. De föreställningar 
ungdomarna har om varandra förefaller ofta vara oreflekterade citat av föräldrars 
och andra vuxnas påståenden. Den komplicerade situation som utlandsföddas barn 
lever i behöver därför beskrivas för att bland annat vi som är lärare ska förstå både 
ungdomarna och deras föräldrar. Från de samtal jag hade med utlandsfödda 
föräldrar har jag en upplevelse av att ungdomarnas skola var viktig för 
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föräldrarna. Något som jag tidigare inte tänkt på. Min föreställning om flykting- 
och invandrarskap har handlat om att situationen som sådan tar föräldrarnas 
energi i anspråk så att barnen kan uppleva sig vara ensamma med eventuella 
svårigheter i skolan. Intresset för att göra just den här undersökningen kom ur 
tankar om vad det innebär att vara barn och försöka klara sin skolgång, när 
föräldrarna har ett starkt intresse för att det ska gå bra för barnen, men lite 
kunskap om hur de ska stödja barnen in i den svenska skolan.  
 
I den här studien ser jag de intervjuade som ungdomar som konstruerar sig själva 
utifrån de omständigheter de levt i och lever i. Årheim (2005) hänvisar till 
Thompson (2001) som i sitt resonemang om hur identitet skapas eller konstrueras 
hävdar att identitetsbildning är ”en aktiv konstruktion, utifrån det symboliska 
material individen förfogar över” (Årheim, a.a. s. 20). Hon menar att identitets-
bildning kan ses på samma sätt som kunskapsbildning, som ett inlänkande av ”nya 
berättelser i en internaliserad och övergripande berättelse” (a.a. s. 33) och att det 
sker kontinuerligt. Jag intresserar mig för vad ungdomarna berättar och särskilt 
vad de säger att deras föräldrar anser om gymnasieskolan och vilka ”sanningar” 
de intervjuade ungdomarna för fram, när det gäller hur de hanterar situationer där 
det finns skillnader mellan diskurser som finns representerade i den svenska 
gymnasieskolan och diskurser deras föräldrar är bekanta med. Begreppet diskurs 
diskuteras i avsnittet Bakgrund. Jag utgår från att Ungdomarna strävar efter 
strategier som kan accepteras från såväl föräldrar som skolans personal. 
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Bakgrund 
Förutsättningar i det globala samhället 
De som vistas i miljöer där kulturella olikheter kommer till uttryck blir, om de 
tillhör en etnisk minoritet, enligt Bauböck (1996) satt under press att assimileras. 
Det är enligt Nationalencyklopedin detsamma som att omvandlas till större likhet 
med omgivningen. Det blir inom minoriteten svårare att föra över grundläggande 
värderingar från en generation till en annan. Med grundläggande värderingar 
menar Bauböck sådana som förändrar hela världsbilden exempelvis den religiösa 
övertygelsen men även värderingar som gäller sexualitet, föräldraskap och 
hushållsekonomi. I samhällen där människor inte bor kvar hela livet i den by de 
föddes, där resor gör det möjligt att möta många och olika människor från andra 
kulturer och dessutom internet kan föra över åsikter om värderingar till andra i 
realtid oavsett var de är, lever även de som inte tillhör minoriteter, i 
mångkulturella sammanhang. 
 
Enligt Bauböck (a.a.) kännetecknas moderna samhällen av att de innehåller en 
ändlös variation av överlappande lokala miljöer. Variationen uppstår utifrån klass-
, generations- och yrkestillhörighet och påverkas av religion, var man bor och av 
etnisk och politisk tillhörighet. I sin modell för integration i det moderna 
samhället visar Bauböck hur en individs sociala identitet kan beskrivas utifrån tre 
roller formade inom det som enligt honom är hörnstenarna i det moderna 
samhället; familjen, marknaden och staten. Rollerna som beskrivs är 
privatpersonen, den ekonomiske aktören och medborgaren. Dessa förverkligas 
och formas på arenor som institutioner, föreningar och organisationer. Rakt 
igenom arenorna skär enligt Bauböck kulturella diskurser. I föreliggande studie 
används diskurs på det sätt som Foucault (1993) enligt Tullgren (2003) avsett, 
nämligen som sammanhörande utsagor som anger hur vi bör tänka om världen. 
Arenorna som fokuseras är familj och skola. 

Familjen - en arena 
Bauböck (1996) anger att värderingar, det första språk vi lär oss och de första 
vanor vi skaffar oss grundläggs inom familjen. Hur man identifierar dem man 
känner och tycker sig likna sker oreflekterat i början av livet men blir kraftfullt 
förankrat i oss och en del av vår karaktär. Det går att socialiseras en andra gång 
om det finns tillräckligt starka incitament, men det är svårt. Däremot går det inte 
för en vuxen att fullständigt utplåna spåren av den första socialisationen. Det 
betyder att även den som lämnar en kultur i tidig ungdom har kulturella uttryck 
därifrån införlivade i sin personlighet.  
 
Om den första socialiseringens kultur skiljer sig avsevärt från den man sedan 
kommer att leva i, kan det för en del föräldrar bli viktigt att skydda sina barn från 
den nya kulturen. Högdin (2007) hänvisar till Kymlicka (1998) som anger 
exempel från USA och Kanada där skolplikten togs bort för vissa religiösa 
gruppers barn så att de inte skulle utsättas för påverkan som skulle komma att 
försvåra för dem att ansluta sig till sina föräldrars religion. Barnen konfronterades 
på så vis inte med olikheterna mellan den privata och den offentliga sfären där den 
representerades av skolan.  
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Bauböck (1996) anger att social, kulturell, ideologisk och geografisk mobilitet 
leder till att stabiliteten inom de kulturella miljöerna tenderar att undermineras och 
gränser till andra miljöer att suddas ut. Det leder enligt Årheim (2005) som 
hänvisar till Bunar (2001) till nya förutsättningar när det gäller barns upplevelse 
av sina föräldrar på så sätt  att föräldrar som flytt har större svårigheter än sina 
barn i det nya landet. Det visas bland annat av att ungdomarnas beskrivningar är 
positivare när de talar om händelser där föräldrarna befinner sig i sitt ursprungliga 
kulturella sammanhang än när de berättar om händelser från sammanhang i det 
nya landet. Föräldrarna och ungdomarnas identifierings - och 
orienteringsmarkörer har alltså blivit otydligare i och med flykten eller flytten.  
 
För dem som är föräldrar och födda i ett annat land innebär det att de kan uppleva 
att deras status sjunker samtidigt som deras barn influeras av främmande 
värderingar i grundläggande frågor. Den som lever som flykting eller invandrare i 
ett land och är förälder till tonåringar ska hantera sin egen förändrade situation 
och samtidigt se sitt barn i den individuella identitetsutveckling det förväntas 
genomgå i det nya landet. I ett västerländskt samhälle är tonårsperioden och det 
individuella identitetsformandet viktiga. Årheim (2005) skriver om hur identitet 
byggs i en ny kultur och poängterar att den nya kulturen inte räcker som grund för 
en identitet i det nya landet.  
 

Detta betyder inte att den gamla kulturen ratas, utan att det nya livet har sin 
förutsättning i och hämtar näring ur den kultur man lämnat bakom sig. (Årheim 
a.a. s. 21) 
 

Årheim pekar här på att den gamla kulturen är betydelsefull vid identitetsbildning 
och som jag tolkar det inte går att undvara.  

Skolan - en annan arena  
Aretun (2007) skriver om mellanstadiebarn men bundenheten till familjen kanske 
inte är lika stor på gymnasiet där intervjupersonerna i föreliggande studie går. Hon 
hävdar emellertid att mellanstadiebarn när värderingarna krockar alltid ställer sig 
på föräldrarnas sida. ”När skoluppfostran gick emot normer och värden i hemmet 
så var barnen alltid lojala mot föräldrar och familj.” (a.a. s. 12). Hon hävdar att 
den föreställning barnet har om sin förälders syn på skolan styr barnets 
uppträdande i skolan. 
 

Barnens agerande gentemot skolan komplicerades av den uppdelning som på 
skolan gjordes mellan, som de benämndes muslimska lärare och svenska lärare och de 
föreställningar om skillnader mellan muslimsk kultur och svensk kultur som 
cirkulerade i skolmiljön och i hemmen. /../  Vilken ställning den egna familjen 
hade i detta sociala sammanhang påverkade vilken person barnet kunde vara i 
skolan och ur det perspektivet var vuxna viktiga för barnens personskapande (a.a. 
s. 13). 

 
Det är alltså rimligt att anta att barn i skolan inte överger sina familjers 
värderingar bara för att de stöter på ett öppnare, mer tillåtande förhållningssätt än 
de är vana vid. 
 
Högdin (2007) visar i sin studie att fler elever med utländsk bakgrund uppger att 
de har restriktioner när det gäller att få delta i vardagliga aktiviteter under 
grundskolans högstadium. Förbuden relateras till motstridiga uppfattningar mellan 
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hem och skola och gäller exempelvis religion, filosofi och könsroller, alltså 
grundläggande värderingsfrågor. Hon menar att andra påtryckningar utöver 
uttryckliga förbud också förekommer och får konsekvenser för ungdomarna. I sin 
rapport drar Högdin (a.a.) även slutsatsen att många ungdomar överges. De får 
inte stöd när det gäller att hantera skillnader i värderingar mellan den svenska 
skolan och den egna familjen. Hon visar att endast en av de fyra grundskolor hon 
undersökt arbetar förutsättningslöst med att överbrygga svårigheter som uppstår 
när värdegrunden inte är likartad mellan hem och skola. I den skola som hon anser 
arbetar bra bjuds föräldrarna in i resonemang med verkligt inflytande. Då är 
ambitionen att ge ungdomarna möjlighet att delta i verksamheter även om 
föräldrarna betraktar dessa med misstänksamhet. Övriga skolor låter föräldrarna 
ensamma bestämma eller för strider mot dem för att pressa dem till anpassning. 
Hon påpekar att de vuxna i dessa fall inte lyckas undvika att sätta barnen i svåra 
situationer. Problemet är komplext och berör grundläggande värderingsfrågor och 
utifrån dessa fall ligger det nära till hands att tro att barn ofta får erfarenheten att 
vuxna har svårt att smidigt hantera kulturella skillnader.  
 
Hur skolan förhåller sig till föräldrar från andra kulturer är enligt Lahdenperä 
(1997) en viktig pusselbit när det gäller de multikulturella barnens möjlighet att 
lyckas i skolan. Föräldrars åsikter om skolan är betydelsefulla och skolan angår 
föräldrar oavsett vilken del av världen vi uppmärksammar. I en studie av faktorer 
som har betydelse för framgång och misslyckande i Tunisiens primärskolor (Naji 
1990) framgår att en av sex faktorer som är avgörande för elevers framgångar är 
hur stark tilltro föräldrarna har till den utbildning som ges till deras barn och 
ungdomar. Det här gäller även svenska föräldrar. Exempelvis Högdin (2007), 
visar i genomgången av litteratur i sin doktorsavhandling, att samstämmigheten 
om betydelsen av föräldrastöd är stor (a.a. artikel 1 s.1). Även Andersson (2003) 
argumenterar i sin studie för att målet att åstadkomma ett fördjupat samarbete 
mellan skolan och hemmet, bör vara utgångspunkt för förändringsarbete i skolan i 
Sverige. Ett förbättrat samarbete mellan hemmet och grundskolan har en positiv 
inverkan speciellt på skolprestationer för barn med skolsvårigheter. Högdin (a.a.) 
lyfter också fram att föräldrarna bör informeras och medvetandegöras om hur 
viktigt deras engagemang i sina barns skolgång är.  
 
Även om familjens inställning till exempelvis skolan är viktig sköts inte reproduk-
tionen i ett modernt samhälle helt av familjen. Staten står för en del av 
socialisationen genom utbildning och syftet med statens engagemang kommer till 
uttryck i läroplaner, programmål och kursplaner och präglas i Sverige av 
demokratiska värderingar. I det första stycket i läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Lpf94)slås till exempel fast att det svenska skolväsendet vilar på 
demokratins grund och att den som verkar i skolan har skyldighet att arbeta för att 
aktningen för varje människas egenvärde ska främjas. De grundläggande 
värderingar skolans personal ska arbeta utifrån handlar om lika behandling, frihet 
och allas rätt att bli respekterade. 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.( Lpf94, s.3) 
 

Jag tolkar det som att lärare vid gymnasiet även har som uppdrag att ta parti för 
dem som inte själva kan hävda sina intressen och för egen del ställa krav på att bli 
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respekterade och utgår från att innehållet i ovanstående mening präglar många av 
de diskurser som finns inom det svenska skolväsendet.  

Diskurs 
Bartholdsson (2007) menar att diskurser är ”en form av vetande som ger ledtrådar 
till förståelse av världen” (a.a. s. 84) och Tullgren (2004) anger i en fotnot att 
diskurs enligt Foucault är en utsaga om hur vi bör tänka. 

 
Med diskurs avser Foucault en mer eller mindre systematisk utsaga om hur vi ska 
tänka om världen, inte hur den är”. (a.a. s. 35) 

 
Som jag förstår Tullgrens (a.a.) tolkning av Foucault är makt en relation som har 
sitt uttryck i talet. Hon använder Foucaults begrepp rationaliteter för styrning och 
anger att han med det menar inställningar eller mentaliteter till det som ska styras. 
Exempel på sådana rationaliteter borde kunna vara talet om vad en gymnasieelev 
är och vad den behöver för att uppträda respektfullt. De diskurser som avhandlas 
av Tullgren (a.a.) är liberala eller öppna och ansluter till grundvärderingarna som 
anges ovan. Hon visar att även en liberal skola med frihet och öppenhet som 
ledstjärnor styr sina elever genom de föreställningar som finns om vad en lyckad 
elev är.   
 

I det här sammanhanget syftar liberalism på en form av styrning som betonar 
friheten och de fria subjekten. Denna betoning på frihet ska inte förväxlas med 
anarki. Det handlar långt ifrån om frihet utan styrning. Den liberala styrningens 
frihet är av en välreglerad och ”ansvarsgjord” sort. (a.a. s. 34) 
 

Arenorna som beskrivits ovan är svar på frågan var och diskurser är de olika 
samtal som förs på arenorna. Jag utgår från att en del av de samtal ungdomar 
deltar i på de olika arenorna innehåller tal där maktrelationer är i verksamhet. Om 
ungdomarna kommer från miljöer med en mer auktoritär syn på skolverksamhet 
borde skillnaderna i förhållande till diskurser som bygger på den svenska 
skoltraditionen framstå tydligt. Enligt Årheim (2005) är diskurser ”de särskilda 
omständigheter då de [samtalen] fungerar legitimerande för dominansrelationer” 
(a.a. s. 23).  

Vänlig maktutövning - en svensk skoldiskurs 
Tullgren (2003) skriver i sin avhandling ”Den välreglerade friheten” om styrning 
av barn i lekar i den svenska förskolan att de i första hand inte styrs med straff och 
hot, men med en mild styrning som lockar med lust. Bartholdsson (2007) som 
förutom om förskolan skriver om en klass i grundskolan, har i sin avhandling 
kommit till ett liknande resultat och hon kallar styrningen en vänlig maktutövning. 
Bartholdsson skriver också att en person egentligen inte är en individ, alltså 
odelbar, utan snarare en ”divid” och därför påverkbar vad gäller identiteten utifrån 
förväntningar och situationsbundna krav. 
 

[En person kan] beskrivas som bärare av en mängd olika identiteter som aktiveras 
i enlighet med förväntningar, både egna och andras, i specifika sammanhang. 
Inbördes kan de olika aspekterna vara fyllda av motsägelser och spänning. 
Individen, den odelbara, är enligt Stratherns beskrivning snarare en ”divid”, det 
vill säga en delbar, en komplex och mångfacetterad person som ingår i en mängd 
olika relationer och situationellt definierade normaliteter. (Bartholdsson 2007 s.15) 
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Tullgren (a.a.) och Bartholdsson (a.a.) menar att den vänliga utövningen av makt 
stämmer med den nu rådande uppfattningen om hur en önskvärd framtida 
människa konstrueras. Skolor i Sverige organiseras för att elever ska få möjlighet 
att konstruera sig som demokratiska människor. I skoldebatten beskrivs ibland 
denna styrning som mesig eller som ”flum” och hårdare tag efterlyses av 
debattörer. Dessa krav stämmer in på värderingar som utgår från en mer auktoritär 
syn på uppfostran och utbildning.  

Auktoritära diskurser 
Föräldrar från länder där skamrelaterad familjestruktur är vanligt förekommande 
önskar ett mer styrande förhållningssätt från skolans sida. Med skamrelaterad 
familjestruktur menar jag här familjer med strukturer där enligt Eldén (2003) 
mäns heder görs beroende av kvinnors sexuella beteende. I en C- uppsats 
redovisar Berktan (1999) turkiska föräldrars syn på den svenska skolan. Alla 
föräldrar han tillfrågat anger bristen på disciplin som ett problem. Disciplin var 
enligt dem något som behövdes för studier och inlärning och bristen på disciplin 
en anledning till att barn uppträder respektlöst. Berktan hänvisar till Kagitcibasi 
(1996) som undersökt familjetyper i olika kontexter och menar att i många 
österländska samhällen, sågs lydnad gentemot föräldrarna som den allra viktigaste 
egenskapen hos barnet. Oberoende och självständighet däremot värderades lägre 
av de flesta. Detta leder till att familjemedlemmar flätas samman och det som 
händer en i familjen, angår i allra högsta grad övriga inom familjen. Handlingar 
som ses som skamlösa utförda av en person, drabbar hela familjen som skam. I 
den svenska skolan är det inte tillåtet med kollektiv bestraffning. Istället är det 
individens eget ansvar som lyfts fram.  
 
I länder i Mellanöstern används aga som inslag i uppfostran i familjen och i 
skolan. Berktan (1999) hänvisar till Hofstede (1991) som beskriver skillnader 
mellan värderingar i länder. Enligt Berktan (a.a.) fanns exempelvis i Turkiet 
åsikten att elever aldrig fick säga emot eller kritisera. Studien som är mer än 
sjutton år gammal beskriver kanske inte den diskurs som finns idag men kanske 
den som präglade den skola som intervjupersonernas föräldrar gick i och som 
dagens diskurser för dem har utvecklats ur.  
 
Jag utgår från att personer som kommit till en ny kultur sedan de blivit vuxna inte 
hunnit anpassa sig till den och när de blir föräldrar kommer de i vissa fall, att 
representera en kultur som ifrågasätter värderingar som finns i den nya kulturen. 
Ungdomarnas identitetsutveckling pågår då i en sfär där grundläggande ställnings-
taganden i värderingsfrågor hos olika personer i ens direkta närhet kan vara helt 
motstridiga. Selander använde i sin föreläsning 20/2 2008 ordet spricka för det 
som ligger i marginalen och ännu inte är tydliggjort. Ungdomars 
identitetsskapande pågår alltså i en ”spricka” med olika kulturella diskurser och 
skolan blir en viktig arena, kanske den viktigaste, där roller utvecklas och prövas.  

Mångkulturell bakgrund 
Barn är alltså enligt Aretun(2007) lojala med sina föräldrar och de värderingar 
som familjen har och för att de ska lyckas i skolan behöver de enligt Högdin 
(2007), Naji (1990) och Andersson (2003), sina föräldrars stöd. Om föräldrar inte 
delar den svenska skolans värdegrund, kan de se förhållningssätt som finns där 
som hot i enlighet med Bauböcks (1996) ovan redovisade resonemang och det kan 
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i sin tur leda till att restriktioner som enligt Högdin (a.a.) oftare förekommer hos 
elever med utländsk bakgrund kan bli mer värdeladdade än nödvändigt.  
 
Lahdenperä (1997) hävdar att inflyttade familjer som är bikulturella, alltså som 
inte bara använder en kulturell diskurs som bas och som respekterar och behärskar 
olika diskurser och som dessutom uppfattar, att det finns positiva och negativa 
inslag i de olika uttrycken, är de som anpassar sig på det sätt som är bäst, för det 
psykiska välbefinnandet. Hon beskriver således en position för familjer som 
innebär att individen är trygg i och stolt över sina kulturella tillhörigheter. 
Sprickan mellan kulturer är en osäker zon, där förebilder inte är självklara, men 
där förändringar i förhållningssätt gentemot kulturella mönster är möjliga och 
enligt Lahdenperä (a.a) även önskvärda.  
 
Enligt Tullgren (2004) menar Foucault att det inte finns några sanningar om vad 
till exempel ett barn är. När barnets natur beskrivs är det ”snarare uttryck för 
samhällets behov av en viss typ av människor i en viss tid” (a.a. s. 13). Två 
beskrivningar av barns natur som är mycket olika har enligt henne använts till att 
motivera repressiva uppfostringsmetoder. Om barnet ses som diaboliskt och 
syndfullt måste det fostras för att få god moral och om barnet ses som oskuldsfullt 
måste det fostras så att det blir starkt och kan övervinna sina svagheter. I båda 
fallen konstrueras barnet så att vuxna kan använda repression och disciplinering 
och på så sätt blir repression och disciplinering normaliserat för fostran av barn. 
Enligt Tullgren kan man ”säga att barn skapas i den barndom de blir givna” (a.a. 
s. 18). Föreställningarna som barn konstrueras utifrån finns i och formas inom de 
praktiker som handhar barn. Så vad händer då när föreställningar om vad barn är 
och hur de ska handhas, för ett och samma barn är olika i olika praktiker? 
 
Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet i föreliggande studie är att beskriva diskurser gymnasie-
ungdomar med mångkulturell bakgrund har att hantera och hur ungdomarna 
hanterar olikheter mellan diskurserna. Följande konkreta frågeställningar 
utformas:  
 
 Hur beskriver de intervjuade eleverna sina föräldrars syn på den svenska 

skolan?  
 Vilka strategier använder sig intervjupersonerna av för att hantera 

situationen? 

Intervjupersonernas egna uppfattningar av gymnasieskolan och deras upplevelse 
av sina föräldrars åsikter om skolan fokuseras. Jag vill undersöka hur 
utlandsföddas barn hanterar skillnader mellan det som de anger vara sina 
föräldrars syn på skolan och det som de anger är deras egen uppfattning av skolan. 
Gymnasieskolan, där intervjupersonerna går, ses som företrädare för en liberal 
diskurs och föräldrarna antas företräda en mer auktoritär diskurs. 
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Metod 
I metoden presenteras antaganden jag arbetat utifrån under rubriken förförståelse 
och därefter forskningsetiska överväganden. Efter det redovisas hermeneutik och 
hermeneutisk tolkningsmetod. Metodkapitlet avslutas med hur undersöknings-
personerna valts och en beskrivning av arbetsgången under rubriken 
genomförande och bearbetning. 

Förförståelse 
Naji (1990), Högdin (2003) och Andersson (2007) redovisar egna och andras 
forskningsresultat som visar att med föräldrarna delaktiga i elevens skolgång blir 
prestationerna bättre och enligt min mening ska föräldrarna vara delaktiga i sina 
barns skolgång. I denna studie utgår jag ifrån att intervjupersonernas och 
föräldrarnas syn på den svenska skolan inte alltid överensstämmer. Det förväntas 
att det finns en skillnad mellan föräldrarnas och intervjupersonernas syn på den 
svenska skolan och frågan är hur denna skillnad kan beskrivas. Det antas också att 
medlemmarna i en familj inte har identiska positioner när det gäller 
assimileringsgrad till det svenska samhället och att kulturella skillnader kan vara 
grunden till spänningar inom familjen och mellan familjemedlemmar och den 
svenska skolan. Jag utgår också från att ungdomar i alla fall i viss mån känner till 
sina föräldrars engagemang i barnens skolgång och att föräldrarna och 
ungdomarna i hemmet pratar om skolan.  

Forskningsetiska överväganden 
Jag har tagit del av Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnds instruktioner om 
vad man ska tänka på när man genomför en intervjustudie. I instruktionerna anges 
fyra forskningsetiska huvudkrav som jag tagit hänsyn till. Medverkan ska vara 
frivillig, information ska ges om undersökningen även om sådant som kan minska 
intervjupersonernas vilja att delta. Intervjupersonen ska också veta att hon har rätt 
att avbryta när hon vill utan att det ska få negativa följder. Det insamlade 
materialet ska behandlas konfidentiellt. 
 
När intervjupersonerna tillfrågades skedde detta utan påtryckningar. De fick 
förklarat för sig vad intervjun skulle handla om och att den skulle ta mellan en 
halv och en timme samt att de kunde avbryta när de ville och den information som 
gavs före beskrev noggrant förutsättningarna för intervjun. De som ställde frågor 
under eller efter intervjun fick dessa besvarade tills de var nöjda. Alla 
intervjupersonerna var över 18 år och kunde därför själva bestämma om de ville 
vara med. Intervjuerna behandlades så att intervjupersonerna inte kan kännas igen 
av någon annan än den som varit med vid samtalet. Länderangivelser och årtal har 
tagits bort och namnen  ändrats. Samtalet är en reflektionssituation och det eleven 
berättar har han eller hon förmodligen inte formulerat tidigare. Samtalen berör 
delar av vad ett så kallat mentorssamtal på gymnasiet skulle kunna ta upp och ger 
den intervjuade möjlighet att utveckla sina tankar för en intresserad lyssnare.  
 
Ett sökande efter elevens uppfattning om sina föräldrars syn på skolan reser etiska 
frågetecken eftersom eleven i så fall förväntas bedöma sina föräldrars syn på den 
svenska skolan. Alltså används inte formuleringar som frågar om åsikter. Däremot 
frågas efter beskrivningar av intervjupersonernas och förälderns åsikter genom att 
formuleringen – ”hur tänker du om det” används.  
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Hermeneutik och hermeneutisk tolkning  
Enligt Kvale (1997) har man dubbel användning av hermeneutiken vid 
forskningsintervjuer. Inom hermeneutiken förklaras hur en intervju ger ett veten-
skapligt underlag. Intervju, i detta fall, är ett samtal med struktur och syfte men 
skiljer sig från samtalet genom att intervjuaren presenterar ämnet och styr samtalet 
och på så sätt blir den som kommer att definiera och kontrollera situationen. 
Postmodernister kritiserar enligt Kvale tron på att vetenskap kan beskriva en 
objektiv verklighet. Samtalet blir då istället grunden för utveckling av kunskap när 
man inte betraktar utsagan och det den beskriver som identiska. Intervjun och dess 
berättande utsagor ses som kunskap som intervjuaren och den intervjuade 
tillsammans skapar just då i den situationen.  
 

De implicita föreställningar om kunskap som framkommer genom intervjuer och 
de postmoderna filosofernas explicita analys av kunskapsproduktion förenar sig i 
insikten om kunskapens samtalsmässiga, narrativa, språkliga, kontextuella och 
relationella karaktär. (Kvale a.a. s 48) 
 

Genom samtal med människor får man höra deras berättelse om hur de upplever 
en viss situation. En intervju ska bestå av väl genomtänkta frågor om den situation 
intervjun handlar om och kan, allteftersom, utvecklas till ett djupare samtal genom 
följdfrågor och intressanta kommentarer som inspirerar intervjupersonerna att 
berätta sina subjektiva upplevelser.  
 

[D]en kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett priviligerat tillträde 
till vår grundläggande upplevelse av livsvärlden. En betoning på den levda 
interaktionen i människornas värld kan motverka den tekniska kolonialisering av 
livsvärlden som reducerar den kvalitativa mångfalden till isolerade fakta och 
variabler och som förvandlar det intentionala mänskliga samspelet till en mål-
medel-rationalitet. (Kvale 1997 s. 56) 
 

Det finns alltså enligt Kvale ett värde i att söka efter den subjektiva upplevelsen 
en person vill förmedla och som jag förstår det har detta värde med samspel, 
sammanhang och helhet att göra.  
 
I undersökningen används en halvstrukturerad intervjuteknik och strävan är att 
åstadkomma ett öppet samtal där intervjupersonen känner sig trygg och vill 
berätta. Enligt Kvale (a.a.) är en grundläggande förutsättning för att åstadkomma 
så ”rika” samtal som möjligt att intervjuaren visar intresse för vad intervju-
personerna har att berätta. Det gäller att intervjutemat är tydligt utmejslat och att 
samtalen kretsar kring det ”specifika”, som undersökningen handlar om samtidigt 
som den som intervjuar ska vara öppen för oväntade inslag och uppslag.  
 
Även Persson (2006) som hänvisar till Hartman (2004) förordar kvalitativa 
metoder när man vill studera människors skrivna, talade eller observerade uppfatt-
ningar eftersom målet är att försöka förstå hur människor upplever sig själva och 
sin omgivning. Mina intervjufrågor handlar om att få gymnasieeleverna att berätta 
om hur de konstruerar gränspositionen mellan föräldrars diskurs och skolans 
diskurs.  
 
I den kvalitativa forskningsintervjun byggs enligt Kvale kunskap upp och frågan 
om en undersökning är vetenskaplig eller inte ersätts av om undersökningen ger 
kunskap som kan användas. Enligt Kvale  
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.. tenderar frågan om en undersökning är vetenskaplig eller inte att ersättas av den 
mer pragmatiska frågan om undersökningen ger användbar kunskap. (Kvale 1997 
s. 45)  
 

Utgångspunkten för detta resonemang är att den sociala världens natur är 
relationell och att vi konstruerar vår världsbild. Fokus ändras från objektiva data 
till tolkning av meningsfulla relationer och frågan för vem kunskapen är 
meningsfull blir intressant. Då kommer forskningens trovärdighet att bygga på att 
utgångspunkter och förförståelse redovisas. Persson (2006) citerar Kroksmark 
(1987) som använder liknelsen att forskaren ska vara som stigfinnaren som gör en 
karta. Då ska kartan vara så lik verkligheten att alla som använder den ska kunna 
kontrollera den mot terrängen.  
 
Det andra sättet som hermeneutiken är användbar på när man genomför 
forskningsintervjuer är vid tolkningen av materialet. Enligt Kvale (1997) 
fördjupas förståelsen av en text med hjälp av en hermeneutisk cirkel eller spiral. 
Tolkningen sker genom att de enskilda delarnas mening bestäms av textens helhet. 
Den djupare förståelsen kommer av att delarna relateras till helheten och kan även 
komma att förändra förståelsen av denna. Helheten kan i sin tur förändra 
meningen eller betydelsen hos delarna. Den hermeneutiska tolkningsprocessen 
pågår tills man kommit fram till en rimlig mening, fri från inre motsägelser.  

Genomförande och bearbetning 
Intervjuerna blev öppna samtal som handlade om intervjupersonernas och föräld-
rarnas uppfattning av den svenska skolan. I Kvales (1997) kvalitetskriterier för en 
intervju anger han bland annat att ju kortare intervjufrågor och ju längre 
intervjusvar, desto bättre. På så sätt var intervjuerna av olika kvalité eftersom 
intervjupersonerna hade olika lätt att tala flödande.  
 
Sex ungdomar av omkring femton tillfrågade, i åldrarna arton till tjugoett år, var 
positiva till att bli intervjuade. De femton personer som fick frågan var elever vid 
en gymnasieskola i en medelstor stad i Mellansverige. De tillfrågades eftersom de 
råkade befinna sig i min närhet i de delar av skolan där eleverna med utländsk 
bakgrund brukar samlas. Mina två första intervjupersoner var pojkar och som det 
visade sig senare de enda pojkar som lät sig intervjuas. Dessa två hade jag kommit 
i kontakt med tidigare. Däremot var flickorna lättare att övertyga om att delta när 
jag mötte dem i korridoren och passade på att fråga om de var intresserade av att 
vara med. De som intervjuades hade alltså tackat ja till en inbjudan till intervjun 
och de valde på så sätt ut sig själva. Oroligheterna i Mellanöstern har inneburit att 
utlandsfödda därifrån finns i hög utsträckning i den aktuella staden och alla 
intervjupersonerna har sina rötter där. De som accepterade inbjudan tror jag var 
mer beredda att berätta om sina föräldrars inställning till skolan eller mindre 
oroade över att deras samtal med mig skulle ifrågasättas av föräldrar och 
kamrater. Troligen är inte de elever som upplever de största svårigheterna 
representerade i denna studie.  
 
Intervjuerna genomfördes i rum på skolan med möjlighet att markera upptaget på. 
Intervjuerna spelades in på diktafon och skrevs ut med hjälp av dator. Under den 
första intervjun misslyckades inspelningen på grund av ovana vid tekniken och 
situationen. Under de fem därpå följande fungerade tekniken bra. Intervjuerna tog 
mellan 28 och 45 minuter att genomföra och började med frågor om intervju-
personernas egen och deras föräldrars skolgång. Sedan följde frågor om 
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upplevelser i mötet med den svenska skolan, föräldrarnas kunskap om 
gymnasieskolan, vad föräldrarna säger om densamma och om intervjupersonens 
egen uppfattning av skolan. Intervjun avslutades med frågor om hur de hanterar 
eventuella skillnader i uppfattningar.  
 
I och med att samtalet skrivs ut har, enligt Kvale (1997), analysen börjat. Han 
anger att det inte finns några standardsvar på hur intervjuer ska skrivas ut men att 
det är lätt att bortse från de problem som finns när det gäller att överföra muntliga 
samtal till skriven text. Syftet avgör enligt honom vilken metod som ska 
användas. Mitt syfte med intervjuerna är inte att språkligt analysera dessa. Jag vill 
veta vad intervjupersonen vill säga. Kvale (a.a.) anser att ett sätt att närma sig 
tolkningen av intervjun är att utgå från vad man tror att intervjupersonerna vill ha 
sagt.  
 

En möjlig riktlinje för redigeringen som gör rättvisa åt intervjupersonerna, är att 
föreställa sig hur de själva skulle ha velat formulera sig i skrift. Utskrivaren 
översätter då deras muntliga stil till skriftlig form, i harmoni med deras allmänna 
sätt att uttrycka sig. (Kvale a.a.s. 156) 
 

Enligt min mening är det här är ett respektfullt sätt att närma sig innehållet i 
intervjun och min plan var att intervjupersonen dessutom skulle kunna ändra i det 
utskrivna materialet om den ansåg att det som avses inte kommit fram. Det här 
visade sig svårare än jag trodde eftersom utskrifterna inte gjordes klara förrän på 
sommaren och intervjupersonerna var bortresta och hade flyttat när jag började 
söka efter dem. Den första intervjun sammanfattades skriftligt direkt eftersom 
inspelningen misslyckades och intervjupersonen fick sedan utskriften och 
bedömde att det nedskrivna stämde med vad samtalet handlat om. Materialet från 
den intervjun används i vissa delar av resultatet.  
 
Vid utskriften av det inspelade materialet avlyssnades först hela intervjun rakt 
igenom flera gånger och sedan skrevs de ner med god överensstämmelse med 
ljudbandet. Intervjupersonernas brytning medförde att utskriften av några 
intervjuer blev mycket svår att förstå. Ändringar gjordes så att texten blev läsbar i 
överensstämmelse med vad jag uppfattat vara intervjupersonernas intention och i 
enlighet med hans eller hennes allmänna sätt att uttrycka sig.  
 
När jag satt in nya eller andra ord är detta markerat med klammer. Småord togs 
bort när de inte ändrade betydelsen av det sagda. Där jag inte förstått vad som 
avsetts eller där felen varit obetydliga har jag inte ändrat. I början av 
bearbetningen av materialet använde jag de tre frågor som Rosenqvist och Andrén 
(2006 s. 142) anger: Vad säger dessa data mig? Hur kan jag med detta material 
besvara mina forskningsfrågor? Vad är det för mönster jag kan urskilja?  
 
Utsagor som handlade om strategier för anpassning sorterades ut liksom utsagor 
om skolan. Utsagorna om skolan var dels intervjupersonernas egen uppfattning av 
skolan och dessutom uppfattningen av föräldrarnas åsikter om skolan. De flesta 
utsagorna gick att sortera in som antingen intervjupersonens eller förälderns men 
ett antal gick inte att avgöra vems uppfattning de handlade om. Mönster söktes 
sedan inom varje grupp. 
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Resultat 
Resultatdelen börjar med min presentation av intervjupersonerna. I det följande 
presenteras deras utsagor under följande tio rubriker:  
 

1. Upplevelser och erfarenheter av ursprungslandets skola och den svenska 
skolan 

2. Mindre disciplin i Sverige men lärarna är trevliga och vänliga 
3. Lärare och föräldrar ska styra 
4. Flickor och pojkar behandlas olika 
5. Det är för fritt 
6. Intervjupersonernas uppfattning av sina föräldrars föreställningar om sina 

barns skola 
7. Intervjupersonernas uppfattning av sina föräldrars kritik av sina barns 

skola 
8. Respekt 
9. Strategierna undvikande, motstånd, uppgivenhet och maktlöshet 
10. Flickor börjar frigöra sig 
 

Intervjupersonerna 
Intervjupersonernas namn är ändrade och de heter i verkligheten något annat. I 
citaten från utskrifterna kursiveras frågor och kommentarer från intervjuaren. 

Umar 
Umar har varit i Sverige sedan han var nyfödd och lever med mamman som 
ensam fostrar Umar och hans syskon. Umar berättar gärna om sin mammas åsikter 
på ett sådant sätt att jag tolkar det som att han upplever att han har en god 
uppfattning om vad mamma tycker i frågor som har med skolan att göra.  

Sabira 
Sabira är född i Sverige och talar utmärkt svenska. Hennes skolresultat är inte bra 
och hon anger att hon har levt i en pressad situation under sin gymnasietid och 
berättar i intervjun öppenhjärtligt om hur hon inte tillåtits välja pojkvänner utan 
hållits mycket hårt av sina föräldrar och att det lett till att familjen haft kontakt 
med olika myndigheter. Hon anger speciellt pappan som den som kontrollerat 
henne.  

Amira  
Amira kom till Sverige när hon var nio år och berättar om skillnaden mellan 
skolorna. Hon hade höga betyg när hon gick ut högstadiet och säger sig vara nöjd 
med situationen även på gymnasiet. Amiras svar är långa och välformulerade. 

Fatima 
Fatima berättar om sin bristfälliga skolgång på grund av flykten. Under fyra år i 
flyktingskap i annat land gick hon inte i skolan och vistades inte heller ute. 
Flykten skedde med familjen och hon har varit i Sverige i sex år. Mycket tid har 
gått åt till att nå ikapp kamraterna i skolan. Hela familjen är välvilligt inställd till 
Sverige och Fatima anger att de upplever att de inte hade kunnat stanna kvar i sitt 
ursprungsland på grund av det förtryck de levde under. Jag får under intervjun 
uppfattningen att Fatima är duktig i skolan och klarar den bra trots att hon inte 
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varit i Sverige så länge. Hon anger att hennes föräldrar säger att de litar på henne 
och uttrycker solidaritet med den svenska skolan och uppfattas vara en 
ambassadör för ett fritt samhälle. Fatima svarar snabbt på frågorna och hon väger 
inte orden.  

Mariam 
Mariam har traditionell muslimsk klädsel och är ganska ensam om det i gymnasiet 
hon går på. Ibland är det svårt att uppfatta vad Mariam säger på bandet på grund 
av hennes brytning. Mariam pratar mycket och förklarar och berättar och det blir 
den längsta intervjun. Mariam anger att hon har haft det bra i skolan i 
ursprungslandet men föräldrarna övertalade henne genom att förklara så hon 
kunde se fördelar med att flytta och en släkting som börjat gymnasiet anges också 
haft betydelse för att hon skulle vilja lämna skolan som hon tyckte om. Hon anger 
att det var kriget och den otrygghet som följde med krigshandlingarna som gjorde 
att hennes familj flyttade. Mariam talar mycket om dem som inte uppträder 
respektfullt och hon använder uttrycket ”med musiken i örat ” när hon menar 
personer som lite nonchalant dyker upp en bit in på lektionen och inte ägnar 
läraren någon uppmärksamhet.  

Bakr 
Intervjun med Bakr blev inte inspelad utan skrevs ner av intervjuaren direkt 
efteråt. Bakr läste igenom utskriften och godkände den. Bakr hade gått i skolan i 2 
år i ursprungslandet och berättade om hur lärare slog barnen. Bakr berättar om sin 
pappas förvåning över att det inte utdelades fysiska straff i Sverige. Det gick inte 
att exemplifiera utsagor ur utskriften men materialet användes i berättande text. 
 
Sammanställning av intervjuerna 
Upplevelser och erfarenheter av ursprungslandets skola och den 
svenska skolan 
I utsagorna om upplevelsen av att komma till en svensk skola och möta nya 
situationer gäller ett flertal kommentarer att lärare här är mindre stränga. Flera 
intervjupersoner berättar också om att de i ursprungslandet haft med sig matsäck 
och att de tyckte det var anmärkningsvärt att de serverades lagad mat i skolan här. 
Jämfört med skolor i ursprungslandet anger de att de har det bättre i Sverige och 
alla påpekar att det är fritt från fysiska bestraffningar. Ingen av intervjupersonerna 
anger att de längtar tillbaka eller föredrar den skola de lämnat. Men de berättar om 
osäkerhet och oro inför den öppenhet och frihet som kännetecknar förhållningssätt 
de har mött här till skillnad från det förhållningssätt de eller deras föräldrar stött 
på i sitt ursprungsland. När de ska beskriva det som fungerar mindre bra kan det 
tolkas som att de i viss mån saknar den ordning som pedagogiken i 
ursprungslandet spred bland eleverna.  

Mindre disciplin i Sverige men lärarna är trevliga och vänliga 
Intervjupersonerna använder sin egen och föräldrarnas erfarenhet från skolan i 
ursprungslandet och anger att det är skillnader på så sätt att en hårdare disciplin 
rådde där.  
 

Ja, alltså om man inte pluggar och gör läxorna så slår de till barnet. Då tror de att 
då blir de rädda. Då gör de läxan. Fatima 
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Erfarenheter av liknande brutala uppfostringsmetoder anges av flera 
intervjupersoner. Den viktigaste skillnaden mellan skolorna i ursprungslandet och 
Sverige är enligt Mariam att lärare här är mer trevliga och vänliga mot eleverna. 
Några intervjupersoner anger att skolorna de kommit från hade mer kontroll när 
det gäller till exempel kläder, frisyrer och hygien. Enligt Fatima skulle alla elever 
ha papper i fickan för att kunna torka av sig smuts. Vad eleverna skulle ha med i 
matsäck hemifrån beslutades i vissa skolor också av skolan, gemensam 
skoluniform användes och det var enligt intervjupersonerna otänkbart att klä sig 
som en punkare i skolan i ursprungslandet. Speciellt flickorna återkommer till att 
de inte fick ha de frisyrer de ville och inte sminka sig eller ha långa naglar. 
 

Läraren eller någon elev såg till att man hade klippt naglarna. Men här fick man se 
ut som man ville. Fatima  
 

Läxor och påföljder bestämdes enligt utsagorna av läraren och lydnad och 
anpassning belönades genom att man slapp bestraffning. De goda resultaten var i 
sig tillräcklig belöning för den som ansträngt sig och beröm var mycket sällsynt 
enligt empirin. Det framgår av utsagorna att regler och arbetssätt i den auktoritärt 
styrda skola som intervjupersonerna eller deras föräldrar gått i inte hade 
förhandlats fram av elevgruppen eller förankrats i den. 
 
När intervjupersonerna kom till Sverige trodde de från början att aga och 
repressalier användes även här. Ett flertal anger att det var omtumlande och svårt 
att förstå det som hände i den nya situationen. Så angav Bakr att han från början 
var rädd och väntade på att lärare skulle visa att de var farliga. Hans pappa blev 
chockad säger Bakr när eleverna inte fick fysiska straff när de bråkat i skolan. 
Varken Bakr eller pappa trodde från början på försäkringar om att aga inte 
används i skolan i Sverige. Även Amira berättar om hur hon i ursprungslandet 
styrdes med hot om stryk. 
 

Den första bild man ser [får av] skolan är att man ska följa läraren, att man skulle 
följa skolans regler och det var inte regler som här i Sverige.  Där var det saker 
som jag var tvungen att göra. Här känner jag inte att jag är tvungen att göra. Där 
var det så att jag måste göra så, annars fick jag stryk. Amira  
 

Flera intervjupersoner talar om skillnader mellan ursprungslandets skola och den 
skola de kom till i Sverige. 
 

Det är helt annorlunda. Det är jättemycket skillnad. Här är det så mycket frihet 
men det var det inte där, man skulle klä sig på rätt vis man fick inte klä sig kort 
eller nåt sånt där, man fick inte ha frisyrer eller måla naglarna. Fatima 
 

Det annorlunda förhållningssättet i den svenska skolan gjorde att tidigare 
erfarenheter inte gick att luta sig mot. 
 

Jag blev lite rädd. Jaha, det är så det funkar här, nästan lite chockad och allting. 
Men sen kom man in i samhället och så. Men det kändes inte bra från början. Jag 
kände mig borta nästan typ från början. Ska det vara så här? Amira  
 

I det första mötet med den nya skolan kan alltså oro upplevas även om den nya 
situationen innebär större fysisk trygghet än den de lämnat. Följande utsaga tolkas 
som att föreställningen, om att hårda tag ska användas för uppfostran i skolan, 
lever kvar hos Fatima som har växt upp i en sådan kontext.  



18 
 

Det var väldigt hårt. Vi var väldigt rädda. Vi var väldigt små också vi var inte stora. 
Det var lätt att styra er då? Men det var så med stora också. Så var det till och med 
på högskolan. Där var det väldigt många regler men här är det så öppet. Man 
skulle inte tro att det här egentligen är skolan. (Fatima skrattar.) 
 

Att Fatima skrattar kan tolkas som att hon skämtar med mig men jag uppfattar det 
som att i hennes uppfattning av skolan ingår att elever är rädda och skrattet tolkas 
därför som ett uttryck för glädje eller lättnad för att det är annorlunda i Sverige.  

Lärare och föräldrar ska styra 
Den auktoritära diskursen handlar inte bara om skolan. Förhållningssättet hemma 
hade i Sabiras fall en tydlig påverkan på skolarbetet. Det är Sabira som berättar 
och hon börjar med att säga att hon inte kan ta ansvar. Hennes utsagor om pappan 
beskriver att han varit mycket styrande och försökt kontrollera hennes liv. I 
utsagan nedan börjar hon med att återge en tillsägelse hon fått av honom och 
resonerar sig sedan fram till slutsatsen att jag som lärare i skolan måste handla och 
agera som ställföreträdande mamma.  
 

När du är i skolan är dina lärare dina föräldrar. Ja, och föräldrar styr? Ja exakt. Enligt 
min pappa en riktig skola ska ha respekt i sina lärare. När du är i skolan då har de 
hand om dig. När du är hemma har vi hand om dig. Då tänker han att ha respekt är 
detsamma som att göra det som de säger åt en? Ja, och att inte käfta mot lärare och så. Är 
det så hemma då, när någon säger till dig gör du det, men om ingen säger något gör du inget? 
Nej, exakt så säger mamma också. Om man inte säger åt dig kan du inte göra 
någonting. Så kommer du till skolan hur blir det då, tänker du? Du får vara mamma åt 
mig. Sabira 
 

Utsagorna om de här föräldrarna anger att de företräder en diskurs enligt vilken 
pappan ska ha full kontroll över sin dotter. Min tolkning är att Sabira inser att hon 
är van att bli styrd och att hon också inser att när föräldrarna inte finns i närheten 
behöver de ersättas med en liknande funktion som den de har när hon är i hemmet.  
 
Anledningen till att föräldrarna på olika sätt försöker styra sina ungdomar är enligt 
flertalet utsagor att de är oroliga för att kompisar ska ha dåligt inflytande och att 
ett vidlyftigt liv ska förstöra möjligheterna att senare leva ett bra liv.  
 

Hon är mest rädd för att du ska skita i skolan och tänka på något annat. Skita i och 
bli trött och så. Hon avskyr om man skolkar, och inte bryr sig. Umar 
 

Det är för fritt 
På frågan om vad intervjupersonerna ser som problem med den svenska skolan 
kommer det fram olika uppfattningar och alla anger att det finns problem och tar 
upp resonemang omkring att det är för fritt.”Det är faktiskt att det är nästan för 
fritt.” Fatima. Intervjuerna gjordes på våren och eleverna arbetade ibland ute på 
gården något som Amira inte tyckte att eleverna borde få göra. 
 

Det är jättemånga elever som säger ’vi sätter oss ute’, då är det liksom att den här 
lektionen går i onödan. Ingenting händer under lektionen. Amira  
 

Flera angivna brister hör enligt intervjupersonerna ihop med att lärare inte 
reagerar mer strängt. Till exempel anges att elever är pratiga och att läraren då inte 
säger till vilket medför att det blir onödigt stökigt och därmed svårare att arbeta. 
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Flera intervjupersoner anger att de tror att om lärare skulle styra lite mer skulle 
eleverna sköta skolan bättre och på så sätt kunna få bättre betyg. Lärares angivna 
brist på ingripande i stökiga situationer tolkas dessutom enligt intervjupersonerna 
som att läraren inte bryr sig.  
 

Läraren skulle vara hårdare ifall om eleven gör så, inte hårdare så att de slår ihjäl 
men ifall eleven gör så, så släng ut honom. Nästa gång kommer han inte att göra 
det. Han sköter sina betyg. Annars visar man det som att man inte bryr sig. Det 
kommer att bli bättre för honom om man blir hårdare med eleven. Mariam 
 

Mariam är också kritisk till att skolan tillåter och uppmuntrar den sociala 
samvaron mellan elever. Sådant som vanligtvis räknas till fritid anser hon ska 
skötas utanför skoltid. Detta tolkas som ett uttryck för missnöje med alltför lite 
styrning av eleven från lärarens och skolans sida. Trots kritiken och en del 
resonemang om att det är ”slappt” eller ”mesigt” anger ändå flertalet att de är 
nöjda med situationen på skolan och Umar anger att den svenska ”skolan är 
perfekt uppbyggd och lärarna är snälla”. Han menar att trots att han inte lyckats så 
bra i skolan är han i alla fall positivt inställd till den. 

Flickor och pojkar behandlas olika 
Några intervjupersoner anger att deras föräldrar litar på dem och låter dem 
bestämma själva. Men både pojkar och flickor som ingår i studien anger att det är 
stor skillnad på hur flickor och pojkar övervakas. Flickor kontrolleras så att de 
inte kan befinna sig var de vill och de kan inte heller välja sitt sällskap själv. 
Pojkar behöver enligt utsagorna, inte i samma utsträckning redovisa för sina 
föräldrar vart de ska eller hur de tillbringar tid. Mariam pekar på att det i Sverige 
är besvärligare att hålla ungdomar från alkohol även, som hon säger, för 
muslimer. Istället för alkoholförbudet har hos en del, en liberalare inställning 
etablerats. 
 

Vi är lite rädda för att man börjar dricka eller nåt sånt och det är inte så lätt att 
man börjar dricka om man är känd för kompisar, sin släkt. Man var rädd, man har 
respekt, men här är det ok att man tar två, tre glas vin med kompisar. Det är inte 
så lätt att säga - gör inte det. Då säger de att - men mina kompisar gör det även 
om man är jah muslim. Så man släpper lite mer på religionen här. Mariam 
 

Den här utsagan gäller som jag förstår det enbart pojkar. Ingen av utsagorna 
antydde att det finns en större tolerans för att flickor dricker alkohol. I de fall 
ämnet kommer på tal handlar utsagorna om att flickor på ett annat sätt än pojkar 
är förnuftiga och kan använda den större frihet de tycker att de borde ha, på ett 
ansvarsfullt sätt. 

Intervjupersonernas uppfattning av sina föräldrars föreställningar om 
sina barns skola 
Utifrån vad som framkommer i intervjuerna antar jag att flertalet av de intervjuade 
ungdomarna ofta har samtal med sina föräldrar om skolan. Utsagorna om 
föräldrarnas syn på skolan anger att de är påfallande positivt inställda till den 
svenska skolan. Den kritik som framförs i utsagorna ska ses mot bakgrunden av 
att de generellt sett anser att det är bra i den svenska skolan.  
 

Om de inte hade hållit med hade vi inte flyttat hit. Det var väldigt dåligt där. 
Grundskolan var nära oss men inte gymnasiet då hade vi inte kunnat plugga och 
föräldrarna tycker att det är viktigt med en bra utbildning. Fatima 
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Det är en fin skola. De har en bra bild av den svenska skolan. Amira  

Olika typer av stöd och möjligheten att gå på komvux tas som exempel på inslag 
som uppskattas. Amira säger att hennes föräldrar särskilt uppskattar att det finns 
utrymme för individen och att man får hjälp om det är besvärligt.  
 

Men de vet att läraren lyssnar mer på eleven här och att jag får hjälp och om jag 
inte mår bra så förstår läraren att jag inte kan komma in på lektionen. De vet att 
jag har det bra här. Det vet det tror jag. Amira  
 

Enligt intervjupersonerna är deras föräldrar mycket måna om att utsikterna för ett 
bra liv inte grusas av felaktiga val vad gäller kamrater och att resultaten i skolan 
ska räcka som grund för att så småningom uppnå en god försörjning. Det som gör 
intervjupersonernas föräldrar oroliga är alltså enligt ungdomarnas utsagor, sådant 
som enligt min uppfattning oroar de flesta föräldrar. Enligt intervjupersonerna 
frågar föräldrarna varje dag hur det har varit och samtalen omkring matbordet 
handlar ofta om vad som hänt i skolan. Ungdomarna anger också att deras 
föräldrar är tydliga med att påpeka vilken chans de har nu när de kan utbilda sig i 
ett land med betydande resurser.  
 

Vi tyckte om skolan hemma. Hos oss är den väldigt viktig. Den spelar stor roll. Vi 
gillar den liksom. Fatima 
 
Det är viktigt att det går bra i skolan. Om jag vill ha nåt bra jobb så måste jag 
plugga. De tycker inte bara att asch det ordnar sig ändå. De förstår att det ordnar 
sig även om jag inte pluggar men, de vill att jag ska plugga och de vill att jag ska ha 
ett bra jobb. Så då är de lite på mig. Amira  
 

Möjligheterna att skaffa en utbildning och ett jobb utifrån utbildningen anges vara 
anledningen till flykt eller flytt av ett flertal intervjupersoner. En mamma anges ha 
högskoleutbildning från ursprungslandet. I övrigt är föräldrarnas egen skolgång 
enligt intervjupersonerna bristfällig och speciellt mammorna anges ha varit 
missgynnade när det gäller att få gå i skolan. Umar berättar om hur mån hans 
mamma är om att han ska få det bättre än vad hon har haft det. Han låter 
påståendet gälla även för andra i samma situation. 
 

Det är det som är viktigast för oss invandrare för vi har större chans än de hade. 
Huvudsaken för oss invandrare är att det har gått bra. Alla är restaurangarbetare 
eftersom de aldrig har fått samma chans. De flydde ju hit för att vi skulle få det 
bättre. Det var ju inte för att de själva skulle få det bättre. Hon säger ’Jag gav dig 
den här chansen. Ta den nu. Den kommer inte igen.’ Umar 
 

Vetskapen om hur livet är för släktingar i hemlandet anger Sabira vara en 
anledning att arbeta hårt i skolan. 
 

Ekonomin är viktig där. Om du inte pluggar är det kört för dig. Framtiden är 
viktig. Du får inga pengar eller så. Det enda du måste är att plugga för att klara. 
Om man pratar [med släktingar i ursprungslandet] då kan de säga, men herre gud 
ni har det så bra, ni får mat, ni har värsta saken i handen, så säger man. Jag hatar 
när de säger så och pratar om skolan. Sabira 
 

I flera utsagor berättas om förhoppningar som är knutna till att lyckas i skolan. 
Olika intervjupersoner anger att de upplever olika stor press. Men det är tydligt att 
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för en del är det en dryg uppgift, att leva upp till förväntningar och de känner 
betydande press från sin familj och från sig själv.  
 

Tjata på, tjata på. Det känns tjatigt, när man får det varje kvart. Man själv blir trött, 
man blir lite deppig och så. Jag kan inte jobba under press. Det blir press ifrån 
familjen. Men hon förstår att jag inte är någon perfekt unge och skulle klara toppbetyg 
i alla ämnen men hon vill att jag ska göra mitt bästa och det gör jag ju fast jag inte når 
ända fram ibland. Umar 

Min tolkning är att det är viktigt för föräldrarna att det går bra i skolan för deras 
barn och att alla intervjupersonerna också uppfattar att de har förväntningar på sig 
att sköta sig i skolan från föräldrarna. 

Intervjupersonernas uppfattning av sina föräldrars kritik av sina barns 
skola 
Ett mönster, som kommer fram i intervjuerna med ungdomarna, är att den svenska 
skolan och lärarna av föräldrarna anses vara för släpphänta, ”slappa”, och att 
ungdomarna inte riktigt får den styrning som de anger att föräldrarna tycker att de 
behöver. Dessutom anges föräldrarna tro att om lärarna vore strängare skulle 
ungdomarna läsa sina läxor mer noggrant och de skulle också ha mer respekt för 
lärarna. Kritiken som framförs utgår från att handlingsutrymmet som friheten ger 
kan användas till lustfylld social samvaro och att dåliga vanor skulle kunna 
utvecklas, alltså ungefär den kritik som ungdomarna anger vara deras egen.  
 
Båda föräldrarnas åsikter redovisas separat av endast en intervjuperson och en 
förälder anges då vara mer positiv till det svenska sättet att sköta skolan. Övriga 
intervjupersoner anger föräldrarnas åsikt som en gemensam ståndpunkt. Nedan 
anges citat från två intervjupersonernas utsagor som exempel.  
 

Mina föräldrar tycker att det är lite slappt. Att lärarna inte bryr sig. Ett sätt att visa 
att man bryr sig är att visa att man är sträng? Ja enligt dem. Deras sätt att tänka omkring 
skolan är att lärares jobb är att hålla ordning? Ja exakt. Sabira 
 
Det är då de tycker att det är för mycket roliga grejer istället för att anstränga sig. 
De tycker att det är mer fritid sånt man gör på fritiden umgås med kompisar det är 
sånt man gör efter skolan. Det betyder att de tänker att det blir för lite tid för arbete? Jaa. 
Fatima 
 

Mariam anger att föräldrarna visserligen tycker att lärarna inte håller ordning som 
de borde men ser inte det som en ursäkt att slarva med sitt skolarbete. Men en 
skola är sämre om det inte hålls ordning. Vad slapp är, definieras inte närmare. 
 

Även om det är tjafs så vad spelar det för roll ifall om du pluggar och gör allt det 
som behövs om man kan säga så. Då spelar det ingen roll om skolan är slapp. 
Ändå tycker de att om en skola är slapp är det en sämre skola för barnen. Mariam 
 

Amira anger, när jag frågar varför hon tror att en hel del tackat nej till att bli 
intervjuade, att hon tror att egentligen tycker nog alla att de svenska skolorna är 
bra och har bra lärare. Men att förutom att en del elever inte tycker sig ha tid, 
anser en del föräldrar att det är för fritt umgänge mellan flickor och pojkar och att 
det kan vara det som är problematiskt för deras barn att tala om.  
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Ovanstående utsagor tolkar jag sammanfattningsvis som beskrivningar av livs-
situationer i en skärningspunkt mellan två kulturer och mellan diskurser som är 
svåra att hantera. Högdin (2007) visar att fler utlandsfödda föräldrars barn på 
grundskolan uppger att de har restriktioner och hon menar att andra påtryckningar 
än förbud också får konsekvenser för barnens deltagande i aktiviteter. I det här 
fallet drar jag slutsatsen att det räcker att ungdomarna känner till sina föräldrars 
åsikt för att de ska avstå från att delta. De vet inte hur de ska handla, i det här 
fallet hur de ska svara på mina frågor, så både lärarna i skolan och föräldrarna 
hemma ska känna sig nöjda och lita på dem.   

Respekt 
I materialet är utsagor som innehåller ordet respekt ett återkommande mönster. 
Inga frågor ställdes specifikt om respekt utan intervjupersonerna använde ordet i 
sina svar på andra frågor. Exempelvis hävdar Amira att hon tänker mer på hur hon 
uppträder än svenskar och att hon har lärt sig att respekt är viktigt ”jag har sett att 
respekt är ett av det största” Amira. När Amira får frågan om hon menar att 
svenskar är respektlösa nekar hon bestämt och hävdar att svenskar inte är 
respektlösa generellt men mindre, som jag tolkar det, inriktade på respekt. Hon 
anger också att en elev från ursprungslandet aldrig skulle käfta mot en lärare. Det 
tolkas som att hon menar i skolan i ursprungslandet. Amira talar om respekt som 
disciplin och det blir tydligt att den rädsla eleverna i ursprungslandet upplever i 
skolan tolkas som respekt av Amira .  
 
Mariam berättar att hon är van att ta råd från vuxna och att respektera dem och att 
detta är viktigt. Umar anger att hans mamma säger till honom att han ska 
respektera lärare och inte säga emot, inte ens om Umar vet att läraren har fel 
eftersom läraren alltid får rätt till sist.  
 
Sabira förklarar i en utsaga hur det kan komma sig att hennes föräldrar tycker att 
det är bra med stränga lärare. Hon anger att deras bakgrund kan förklara deras 
ställningstagande.  
 

De har lärt sig så när de var små. Inte vara uppkäftiga mot lärare. De ska göra sina 
läxor i tid. De har lärt sig så.  Det blir respekt. När man blir äldre ja, det ska vara 
så. Jag tror att det handlar om respekt. Sabira 
 

I utsagan talar Sabira om att inte vara uppkäftig mot läraren utan att istället visa 
respekt. Enligt Amira hade en elev misskött sig under en lektion och fått en 
tillsägelse från läraren som han då ”käftade emot”. Sabira använder också 
uttrycket ”käfta emot lärare” när hon talar om respekt och det gör även Umar. När 
Amira beskriver hur hon förändrats sedan hon kom till Sverige och idag ser 
annorlunda på förhållandet lärare elev än hon gjorde förr anger hon att hon skulle 
få problem i ursprungslandet om hon skulle återvända dit eftersom hon då skulle 
”käfta emot” men hon ändrar sin utsaga.  
 

Jag tänker om jag gick i ursprungslandet med den här hjärnan som jag har nu 
skulle jag nog också käfta emot, inte käfta emot utan visa att jag har rätt. Jag skulle 
nästan säga det också fast jag visste att. Amira  
 

Det som inte sägs ut i slutet av utsagan är som jag förstår det någonting obehagligt 
som skulle inträffa i ursprungslandet om en elev sa emot en lärare. Här använder 
Amira ”käfta emot” för att beskriva det som hon föreställer sig skulle vara hennes 
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uppträdande som den hon är idag, om hon skulle återvända till ursprungslandet. 
Men hon ändrar sig när hon har sagt det, enligt min tolkning för att det inte riktigt 
stämmer med vad hon vill ha sagt. För henne är det skillnad på ”att käfta emot” 
och ”visa att jag har rätt” och det skulle kunna tolkas som att hon inte tycker att 
det är brist på respekt att säga emot sin lärare om man gör det på rätt sätt.  
 
Mariam beskriver i en utsaga en händelse som hon anger är typisk och som hon 
sett många gånger och som innehåller exempel på vad hon ser som brist på 
respekt. 
 

Kommer in utan att ha knackat. Med musiken i örat. Kommer direkt och snackar 
med elever och har ingen respekt för läraren och ändå säger läraren ingenting. Så 
kommer eleven in. Jag har aldrig sett nån lärare som slänger ut eleven. Det har jag 
aldrig sett. Mariam 
 

Utsagan tolkas som att Mariam är undrande inför att elever inte blir hårdhäntare 
behandlade när de enligt henne brister i respekt . Enligt min mening är hon ganska 
upprörd över att lärare inte tar i med hårdhandskarna och hon ser ett mer 
auktoritärt förhållningssätt som lösningen på det som hon upplever vara 
disciplinproblem i skolan. I Mariams utsagor finns det auktoritära förhållnings-
sättet som en förklaring till att elever i skolan kan respektera varandra och 
framförallt läraren, men ställd inför frågan om det är så det är, backar hon och 
anger att vissa sköter sig utan tillsägelser. De som missköter sig anges dock 
behöva hårdare tag och att skillnader finns och behöver åtgärdas på olika sätt 
beror enligt Mariam på olikheter mellan elevernas erfarenheter.  
 

Inte alla, man kan inte säga alla, vissa respekterar utan att läraren säger någonting 
åt dem, vissa typ är respektlösa, man ska bara vara hård mot dem. De som 
respekterar lärare, är det nån som varit hård mot dem förut då? Nej, men de kan ha fått 
uppfostran på bästa sätt. Är det ett bättre sätt att vara hård mot dem? Det beror på, 
kanske. Deras föräldrar kanske har pratat med dem hela livet tills blivit en bra 
människa. Vissa är lugna och orkar inte med tjafsa och konflikter, jag orkar inte 
tjafsa, jag får ont i huvudet och får gå från lektionen. Elever är olika. Vi kommer 
från olika länder och har gått på olika skolor blev uppfostrad på olika sätt. Kan man 
tänka så här att det är de som blivit hårt uppfostrad som man måste vara hård mot? Det kan 
vara så. Det kan vara så. Mariam  
 

Jag uppfattar hennes upprepning på slutet som en bekräftelse på att frågan 
innehåller ett påstående om ett samband som har övervägts och uppfattats vara 
troligt.  
 
Mariam kommenterar inte hur uppfostran av brodern gått till men hon beskriver 
hans uppträdande när han blivit besviken på betyg. Enligt utsagan uppträder 
brodern respektlöst mot läraren och Mariam menar att det finns ett aktivt och 
medvetet ställningstagande bakom hans uppträdande. Han vet enligt henne, att 
han inte får några negativa konsekvenser av sitt respektlösa uppträdande. Mariam 
anger att han inte uppträder så mot sina föräldrar för då vet han att det blir 
konsekvenser.  
 

Jag och min bror vi gick i samma klass. När jag inte fick MVG så tycker inte jag 
det är hela världen, då kan jag göra det bättre på andra tillfällen. För honom är det 
världens slut om han får VG. Då gör han saker som kanske kan man säga är typ 
respektlöst. Han skriker åt läraren att han vill ha MVG och sånt. Så många tycker 
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att han är respektlös. Man förstår ändå att läraren inte kommer att göra något för 
honom. Han kommer att tänka - ok om jag ska skrika, om jag ska göra så, vara 
respektlös mot läraren, jag kommer inte att få någon konsekvens. Ifall om han vet 
att det blir konsekvenser, det ligger bakom i hjärnan. Han vågar inte skrika åt 
föräldrarna då vet han att de kommer att bli sura på honom en vecka. Han har det 
i bakhuvudet. Mariam 
 

I den ovan beskrivna situationen har allt ansvar för hur vederbörande uppträder 
lagts på läraren och Mariams bror beskrivs medvetet kalkylera med att repressalier 
inte kommer att drabba honom. Brodern går tredje året på gymnasiet och är alltså 
minst 18 år. 

Inordning 
Umar anger i en utsaga att han skulle komma till samma slutsats som sin mamma, 
om han hade en son som hamnat i bråk med en lärare, nämligen att det var sonen 
som låg bakom bråket. Han anger att han accepterar åsikten att en lärare inte ska 
ge mer uppmärksamhet åt den som kommer för sent, än åt den som kommer i tid 
till lektionen. Utsagan börjar med ett citat från en lärare som han säger sig 
uppskatta och som han tycker har rätt inställning. Jag utgår från att han anknyter 
till en diskussion som pågår i gymnasieskolan om att det kan ses som en sorts 
belöning att få lärarens uppmärksamhet för en extra genomgång om man kommer 
för sent. 
 

’Du gör inte det här för min skull utan för din egen skull’. Läraren behöver inte gå 
igenom om man kommer för sent. Då får man ta det. Umar 
 

Mariam argumenterar i en utsaga för att inordning är bättre än att hamna utanför 
vänskapskretsen, även om det är företeelser i samhället som varken hon eller 
hennes föräldrar enligt henne tycker om. 
 

Man vet att största delen man vänjer sig vid sånt. Ok, det är bättre att jag vänjer 
mig än att jag tittar bort och känner mig typ utanför. Mariam 
 

I utsagan där Mariam kommenterar vad hon gör om hennes föräldrar inte tycker 
att hennes kompisar uppträder korrekt, påpekar hon att föräldrarna inte kan ha full 
kontroll.  
 

De kan inte hindra oss. Asch. Det är för svårt. Om jag kommer med min vän och 
så kommer hennes pojkvän, så pussas de. Vad ska jag säga? Jag kan inte säga - dra  
härifrån!  Mariam 
 

Min tolkning är att hon trots att hon och kanske speciellt hennes föräldrar inte 
tycker att det är ett korrekt uppträdande av vännen och hennes pojkvän avstår hon 
från att uttala kritik. Hon har inordnat sig och kräver inte anpassning från andra. 
På frågan om hur det går att leva i Sverige som muslimsk kvinna svarade Mariam 
att hon inte längtar tillbaka till den strängare skolan i ursprungslandet. 
 

Det går bra. Jag har avslappnad lärare. Jag har lärt mig massor. Jag vill inte ha en 
hård lärare som skrämmer mig. Då måste jag vara rädd. Mariam 
 

Sabira berättar om hur hon när hon frågat sin pappa om hon fick gå på en klassfest 
inte fick hans tillåtelse. Som svar på frågan om hon lyckats övertyga honom om 
att hon skulle få gå, säger hon ”Jag har aldrig varit förtjust i sånt där.”Sabira 
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svarar alltså på frågan genom att ansluta sig till pappans uppfattning och inordna 
sig och det innebär att hon inte behöver strida. Hon har accepterat vissa av de 
värderingar som pappan har hävdat hela tiden och anger att hon i sin tur, trots att 
hon säger att hon inte kommer att vara sträng mot sina barn inte kommer att 
acceptera att de gifter sig med en svensk.   
 

Jag själv kommer inte tillåta att de blev tillsammans med en svensk längre. Jag tror 
inte att vi och en svensk skulle klara av att bo tillsammans längre. Det här med att 
skilja sig finns inte bland oss och det tycker inte jag om heller. Sabira 
 

I sista meningen använder hon termerna vi och oss för att beskriva den kultur som 
hon tidigare angett har hindrat henne från att vara med den hon var förälskad i och 
har därmed inordnat sig och anpassar sig till de omständigheter hon tidigare så 
kraftfullt stridit mot. Jag uppfattar dock hennes utsaga om att hon inte ska vara 
sträng mot sina barn som en anpassning till vad hon uppfattar är normerande för 
barnuppfostran i Sverige. 

Undvikande, motstånd, uppgivenhet och maktlöshet 
Under rubrikerna undvikande, motstånd samt uppgivenhet och maktlöshet 
presenteras svaren på intervjufrågor om vilka strategier intervjupersonerna 
använder för att hantera olikheter mellan diskurser de har att ta hänsyn till.   

Undvikande 
Amira anger att hon undanhåller sina föräldrar information och på så sätt behåller 
hon en handlingsfrihet. Genom undvikande anpassar hon sig både i skolan och i 
hemmet. Hon hanterar motsättningen som hon antyder finns i förhållandet mellan 
skolan och föräldrarna genom att inte tala om saken.  
 

Nej vi brukar inte prata om det som är så djupt faktiskt. Det är sånt som bara 
elever ser. Vad skulle hända om du berättade? De skulle nog vara lite mer på mig om 
det skulle få veta hur det är. Vad gjorde du? Plugga du? Gör det där. Lite mer 
ifrågasätta mig.  Amira  
 

Sabira berättar inte för sin pappa hur det egentligen går i skolan och undviker 
därmed en konfrontation som hon anger skulle bli påfrestande.  
 

Om han frågar om hur det går i skolan och jag säger att det går bra om jag skulle 
säga att det inte går bra då frågar han varför och håller han på och håller på i flera 
år. Sabira 
 

Bland intervjupersonerna är det Umar och Sabira som oftast håller sig undan från 
lektionerna. Att skolka är att undvika lektionerna, menar jag.  

Motstånd 
Många utsagor handlar om motstånd i situationer där intervjupersonen väljer eller 
måste välja eftersom förväntningar är motstridiga. I utsagorna berättar intervju-
personerna om större eller mindre strider de för, genom att motstånd mot en del 
värderingar blir följden av inordning till andra. Sabira gör till exempel motstånd 
genom att trotsa sin far: 
 

Nej, jag sket i vad han sa och då blev det bara värre. Bara för att jävlas så gjorde 
jag det värre. Ett tag när han inte sa åt mig alls att plugga, då pluggade jag, det var 
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lätt och ta tag i allting och det var kul också då, men sen när han vänjt sig [vid att 
jag] plugga, nej då skulle jag inte plugga. Sabira 
 

I utsagan anger Sabira att hon trotsat pappans försök att styra henne och enligt 
min tolkning trappades striden dem emellan upp. Huvudsyftet med pappans 
kontroll är enligt min uppfattning inte att Sabira ska gå i skolan. Då hade striden 
kunnat sluta när pappan slutat tjata eftersom det enligt Sabira ledde till att hon 
började plugga. Det som enligt Sabira får pappan att ge upp försöken att 
kontrollera hennes liv är att hon förlovar sig. Det tog ett år innan pappa 
accepterade hennes nya pojkvän men när han gjorde det upplevde hon enligt 
utsagan att hon fick större frihet och att pappan i sin tur upplevde att han inte 
längre hade ansvar för dottern.  
 

Sen när jag förlovat mig då blir man mer fri. Då tänker han så här - min dotter har 
blivit stor hon ska tänka själv, hon ska bilda familj, det blir fult om jag skäller på 
henne. En tjej som förlovat sig, då blir det att hon hamnar i killens hand och inte 
pappas då blir det han som har ansvar för mig nu. Sabira 
 

Sabira anger att hon aldrig skulle ha förlovat sig med den som accepterats av 
hennes pappa om hon inte hade tyckt om pojkvännen. Hon berättar att många av 
hennes vänner gjort det bara för att slippa bli kontrollerade av sina pappor. 

Vissa gör det men jag skulle aldrig ha gjort det, aldrig, aldrig om inte jag tyckte om 
personen. Sabira 
 

Sabira avslutar beskrivningen av sin strid med sin pappa med följande utsaga. 
Jag säger alltid att min pappa har förstört min framtid, alltid. Men det säger jag 
inte till honom. Det kommer jag aldrig att göra Men han vet inte. Grejen är att 
han inte vet om det. Han tycker bara att han har varit som ett stöd och utsätta för 
chanser. Han har bara förstört för mig. Sabira 
 

Enligt min uppfattning använder Sabira motstånd, som hon inte visar öppet. Jag 
tolkar det som att hon upplever att hon har ett vapen mot sin far vilket betyder att 
striden fortsätter. När Sabira får frågan om hon skulle fungera i ursprungslandet 
idag säger hon att hon också där skulle göra motstånd. ”De skulle inte få peta på 
mig idag. Vem är du? Du ska inte bestämma över mig.” Sabira 

Uppgivenhet och maktlöshet 
I Umars utsagor finns två exempel som bedöms ge uttryck för uppgivenhet. Han 
anger dels att han brukar säga till sin mamma att läraren var dryg och att han inte 
orkat gå på lektionen om hon har fått reda på att han skolkat och vill ha en 
förklaring. Att inte orka gå på lektion eller att ange det som anledning bedömer 
jag vara ett uttryck för uppgivenhet och maktlöshet. Han anger även att han inte 
har någon chans att övertyga sin mamma om att det inte är han som startat ett bråk 
om han råkat i bråk med en lärare. Jag tolkar det som ett uttryck för maktlöshet 
både mot mamman och mot läraren. Fortsättningen stödjer tolkningen då han 
direkt tillägger att poliser alltid får rätt mot en brottsling om det uppstår oenighet 
även om polisen begått felaktigheter vid ett ingripande.  
 

Det är läraren som gör rätt. Om läraren har gjort fel så knip igen och fortsätt för 
du vet själv att läraren får alltid rätt i slutändan. Så är det alltid också i slutändan. 
Så är det med poliser också om de gjort något mot en brottsling. 95% att polisen 
får med sig det. Det är den som har makt ... exakt.. som kan styra? Ja a och bestämma 
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också vad som är viktigt? Jaa så är det ju. Då är man ju i underläge om man är elev? Exakt, 
(mycket djup suck) Umar 
 

För Sabira har skolgången hittills varit mindre framgångsrik och hon har tvingats 
leva med motstridiga krav. Det framgår i följande utsaga som är ett svar på frågan 
varför skolan inte fungerar trots att hon behärskar språket och har bott i Sverige 
sedan hon var två månader.  
 

Alltså, det handlar om grejer som händer hemma så det har blivit så, jag för min 
del, det är inte lätt som invandrare att bo i Sverige kan jag lova, speciellt inte som 
tjej. Speciellt inte som tjej. Sabira 
 

Orden uttalas med eftertryck med särskild betoning på den sista meningen och kan 
tolkas, tycker jag, som ett uttryck för att hon hade valt andra sätt att leva om hon 
kunnat. Sabira menar, enligt min tolkning, att hon gett upp en del av det motstånd 
som hon tidigare drivits av.  

Flickor börjar frigöra sig 
I flera av utsagorna diskuteras uppfostran av flickor och pojkar i 
ursprungskulturen och intervjupersonerna som kommer från likartade kulturer 
anger att flickor och pojkar även sedan de kommit till Sverige behandlas olika 
med avseende på hur stor frihet de har. Flickorna kontrolleras i betydligt större 
utsträckning än pojkarna, men flickorna börjar säga ifrån: 
 

Egentligen är det ju i vårt samhälle så att killarna är friare men nu på slutet har det 
blivit så att tjejer säger till om killar får mer frihet än vad en tjej får. Varför får han 
liksom, speciellt här i Sverige, då blir det så att speciellt här i Sverige, vi ser ju 
runtomkring oss hur alla andra har det. Då tänker man varför kan de ha det så och 
inte vi? Killarna får vara ute hur länge som helst. Han behöver bara säga att han 
var hos en kompis och behöver inte säga vilken kompis det är.  En tjej får ringa 
innan hon ska dit och medan hon är där. De har koll på tjejerna hela tiden. Amira  
 

Som svar på frågan om Fatima, liksom sina föräldrar, tycker att det skulle vara lite 
mer allvar i skolan i Sverige, håller hon inte med. 
 

Nej, jag håller inte med. Som mamma när hon går förbi i ljushallen Hon tror att 
hela skolan är som ljushallen och hela skolan sitter där och fikar. Du ser mig aldrig 
där. Jag har lektioner och jag sitter i korridoren och pluggar och där är det väldigt 
lugnt och så. Fatima 
 

Den frihet som ligger bakom att inte alla sköter skolan vill Fatima försvara. Hon 
hänvisar till att det är varje elevs val att göra vad den vill. Frågan om vad hon gör 
när föräldrarna uttrycker kritik mot skolan besvaras med skratt och hon säger att 
hon aldrig låter dem säga det. Utsagan uttrycker, som jag förstår den, att det är 
tillåtet i familjen att ha sin egen åsikt och hon för fram värderingar som hon 
uppfattar råder i den svenska skolan.  
 

Jag brukar aldrig låta dem säga det utan jag säger alltid emot. Det är precis upp till 
var och en hur den vill ha det. Vissa vill ju bara.. vissa skolkar och sitter i ljushallen 
men det har inte med mig att göra. För jag sitter och pluggar och det är från elev 
till elev hur man ser på det. Det är precis upp till var och en hur man ser det. Och 
om det hade varit hårt hade alla pluggat men nu är det fritt men det är inte många 
som bryr sig och så. Jag vet inte, men det är så där bara. Fatima 
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Sista meningen antyder att Fatima inte riktigt vet hur hon ska förhålla sig till att 
det är många som inte bryr sig. Hon konstaterar att det är så och menar att ”det är 
upp till var och en”. Hon har förstått att var och en måste ta ansvar för sin 
skolgång, så även hon själv. 
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Diskussion 
I diskussionskapitlet diskuteras resultatet utifrån dels en övergripande diskurs om 
anpassning, dels utifrån en auktoritär diskurs där, till skillnad från en ”vänliga 
maktutövning”, ett auktoritärt förhållningssätt förespråkas. Under varje rubrik 
listas de punkter från resultatdelen som i stort diskuteras under denna rubrik. Sist 
diskuteras det egna tillvägagångssättet. Nedan listas övergripande slutsatser. 
 

− Pojkar och flickor konstrueras olika och olikheterna är större i de ursprungs-
länder intervjupersonerna kommer från än vad de är för svenskar i Sverige.  

− Flickor från länder i Mellanöstern kan i Sverige hamna i en situation som kan 
likställas med att hamna under förmyndarskap.  

− De som haft störst problem i skolan är också de som talar om uppgivenhet.  
− Om viktiga personer i familjen har en bestämd åsikt i grundläggande 

värdefrågor och en avvikande åsikt inte accepteras som grund för livsval 
framstår motstånd som mer problematiskt.  

− Samtal som handlar om anpassning och skilda kulturella uttryck är för en del 
svåra att föra med föräldrarna.  

− Ungdomarna jag talat med vill inte ha en återgång till mer repressiva 
sanktioner men vill att instruktioner och krav ska uttryckas tydligare och att 
läraren ska ge stöd och hjälp.  

− Frågan som skolan har att brottas med, om en demokratisk medborgare kan 
fostras med auktoritära metoder, är fortfarande aktuell. 

− Ordet respekt används ofta och är viktigt men används inte i betydelsen 
ömsesidig respekt utan avser inställningen som den nedanför i hierarkin bör 
visa den som finns ovanför. 

− Den mer dolda styrstrukturen i den svenska skolan uppfattas eventuellt inte 
av ungdomarna och deras föräldrar.  

Anpassningsdiskurs 
Under rubriken Anpassningsdiskurs förs en diskussion kring de teman som formu-
lerats i resultatavsnittet under rubrikerna: 
 

 Intervjupersonernas uppfattning av sina föräldrars föreställningar om 
sina barns skola 

 Strategierna undvikande, motstånd, uppgivenhet och maktlöshet 

Utifrån empirin drar jag slutsatsen att ungdomarna anpassar sig till värderings-
utsagor som skola, föräldrar eller kompisar företräder. De anpassar sig trots att 
utsagorna anger oförenliga värden. Intervjupersonernas exempel på ställnings-
taganden, som innebär motstånd, är ofta hämtade från situationer där de inte delar 
sina föräldrars åsikter. Det kan tolkas som att anpassning till den närmaste 
omgivningens värderingar inte märks så tydligt i en persons liv, men motstånd 
mot värderingar som närstående företräder kan däremot vara en omvälvande 
handling. I mellanstadiet är barnen enligt Aretun (2007) alltid lojala med sina 
föräldrars ställningstaganden om skoluppfostran går emot denna. 
Gymnasieeleverna i denna studie visar i sina utsagor och med sina strategier att de 
inte är främmande för att inta eller utforska andra ståndpunkter än de deras 
föräldrar omfattar. Men om viktiga personer i intervjupersonernas omgivning, har 
en bestämd åsikt i grundläggande värdefrågor och intervjupersonernas avvikande 
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åsikt inte accepteras av exempelvis föräldrarna, som grund för livsval, framstår 
utforskandet av åsikterna som mer problematiskt. För en del ungdomar ger deras 
försök att hantera motsättningar ingen lösning och försöken kan då följas av 
uppgivenhet.  
 
Umar beskriver sin mammas sätt att värdera hans trovärdighet och anger att det 
också kommer att bli hans sätt att värdera sina barns trovärdighet. Min tolkning är 
att han även inordnar sig och anpassar sig till sin lärares argumentering för 
personligt ansvar genom att ange att ”det får man ta”. Anpassningen pågår 
kontinuerligt och sker som jag ser det ofta oreflekterat och okomplicerat.  
 
Amira håller motsättningar inom sig genom att inte ge föräldrarna information 
som hon vet att de skulle reagera negativt på men som hon själv accepterar. Så 
härbärgerar hon enligt min mening motstridiga åsikter och behöver inte ta strider 
som en redovisning av upplevelserna hade lett till. Hon anger att hon trivs i 
Sverige med den öppenhet som finns och formulerar sig frimodigt. Det tolkas som 
att hon upplever att friheten i Sverige gäller henne och de motsättningar hon 
härbärgerar vållar henne, som jag uppfattar det, för närvarande inga stora 
bekymmer.  
 
Sabiras historia innehåller dramatiska svängningar mellan anpassning och 
motstånd och motståndet är inte bara antytt och omedvetet utan tydligt uttryckt 
som ett aktivt ställningstagande. När Sabira berättar om anpassning formulerar 
hon utsagor som visar att hon trots sitt tidigare motstånd anpassat sig till den 
sociala diskurs som stödjer förtryck av flickor. Sabiras strategier har inte gett 
framgång i gymnasiet och hennes motstånd mot faderns förtryck har upptagit hela 
hennes gymnasietid. Lahdenperä (1997) menar att hur skolan förhåller sig till 
föräldrar från andra kulturer är en viktig pusselbit för hur deras barn kommer att 
lyckas i skolan.  
 
Enligt min uppfattning finns mycket att göra för att inte flickor som Sabira, ska 
tvingas, som enda alternativ, acceptera föräldrarnas spelregler för att uppnå 
minskat förtryck. Det hon gjort motstånd mot har varit upplevda begränsningar i 
möjligheten att göra egna val och hon har haft stöd från samhällsåtgärder, som 
socialtjänst och fältfritidsledare. Ändå ändrar hon strategi och anpassar sig och 
säger sig vara beredd att hävda den åsikt gentemot sina barn som hennes pappa 
hävdat gentemot henne. Bauböck (1996) anger att den oreflekterade anpassningen 
till de värden man möter i början av livet gör att dessa kraftfullt förankras i oss 
och att de blir en del av vår karaktär. Med tillräckligt mycket stöd kan man 
socialiseras en andra gång men tydligen har Sabira i Sverige inte fått möjlighet att 
göra det. 
 
De två intervjupersonerna som enligt sina utsagor haft störst problem i skolan är 
också de som enligt min tolkning talar om uppgivenhet medan de resonemang 
som övriga intervjupersoner utvecklar i sina utsagor alla bedöms ha kvalitéerna 
som kännetecknar konstruktiva och realistiska utsagor. Många utsagor innehåller 
dessutom exempel som bedöms vara insiktsfulla, kloka, positiva och kreativa. De 
som anger utsagor som bryter mönstret är dels Sabira som har anpassat sig till den 
sociala diskurs pappan företräder trots att hon under tre års tid varit i strid med 
honom om sin rätt att själv välja. Den andra intervjupersonen som talar om 
uppgivenhet är Umar som berättar om det som händer i familjen och i skolan. Att 
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inte gå på lektioner därför att dessa är mindre meningsfulla än samvaron med 
kamrater behöver kanske inte vara ett allvarligt tecken på uppgivenhet om det inte 
blir ett mönster. I så fall kan det vara ett tecken på uppgivenhet, som kan uttryckas 
som ohälsa eller utanförskap. De kan ha ett, i sina ögon viktigare projekt på gång, 
än skolan. I bästa fall handlar det enbart om att stärka sociala band, i sämsta fall 
etableras en alternativ ideologisk struktur utanför den skolan ger tillträde till. 
Konsekvenserna av att vissa elever gruppvis väljer bort skolan och 
undervisningen kan inte överblickas i den här studien, men inger oro. Om 
grupperna bildas utifrån en gemensam känsla av upplevt utanförskap finns verklig 
anledning till oro.  

Auktoritär diskurs 
Nedan förs en diskussion kring de teman som formulerats i resultatavsnittet under 
rubrikerna: 
 

 Upplevelser och erfarenheter av ursprungslandets skola och den svenska 
skolan 

 Intervjupersonernas uppfattning av sina föräldrars kritik av sina barns 
skola 

 Mindre disciplin i Sverige men lärarna är trevliga och vänliga 
 Lärare och föräldrar ska styra 
 Det är för fritt 
 Respekt 
 

Enligt empirin framför föräldrar och barn liknande kritik mot den svenska skolan. 
För egen del vill inte ungdomarna tillbaka till en mer repressiv skolsituation. 
Däremot vill de att läraren ska hålla mer ordning. Kritiken är enligt min mening 
en del av en auktoritär diskurs där ansvaret för hur barnen uppträder i skolan är 
lärarens och brister i uppförandet förklaras som en följd av hur läraren uppträder.  
 
Enligt några utsagor har ungdomarna klart för sig hur man bör uppträda men gör 
det ändå inte. Det kan förklaras med Aretuns (2007) resonemang om att eleverna 
iscensätter sig utifrån de föreställningar de har om sina föräldrars syn på skolan. 
Ungdomarnas uppträdande kan då ses som en anpassning till föräldrarnas 
uppfattning.  
 
Inställningen till aga är i empirin ett exempel som skiljer diskurser som format 
den skola intervjupersonernas föräldrar gått i, från de som format den svenska 
skolan. Enligt Åsa Bartholdsson (2007) kännetecknas den svenska skolan av en 
vänlig styrning och maktstrukturen visar sig till exempel vid tillfällen när elever 
begått normbrott. Konsekvensen blir samtal till föräldrar eller att normbrottet 
aktualiseras under utvecklingssamtal. 
 
I den auktoritära diskurs som intervjupersonernas föräldrar kommer från är 
fysiska repressalier vanliga och föräldrarna verkar ha åsikten att elever ska vara 
åtminstone lite rädda för sina lärare. Berktans (1999) redovisning av att alla 
tillfrågade föräldrar angett bristen på disciplin som ett problem visar på liknande 
skillnader, då som nu, mellan föräldrarnas inställning och den svenska skolans 
ambitioner. Den mer tillåtande inställning svenska lärare visar anges som 
anledning till ett respektlöst uppträdande bland eleverna och det verkar som om 
den mer dolda styrstrukturen i den svenska skolan inte uppfattas. Högdins (2007) 
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slutsatser att ungdomar inte verkar få stöd när det gäller att hantera skillnader i 
värderingar mellan den svenska skolan och den egna familjen kan förstås som att 
de rationaliteter för styrning som används i den svenska skolan för att fostra 
demokratiska medborgare inte görs tydliga för föräldrar uppväxta i auktoritärt 
styrda samhällen. 
 
Ett annat exempel som utmärker den auktoritära diskurs som beskrivs här är hur 
intervjupersonerna talar om respekt. Mitt intryck är att i den auktoritära diskursen 
används ordet respekt ofta och i empirin framgår att respekt är viktigt, att respekt 
inte ska fördelas till alla och att respekt, rädsla och disciplin sammanförs och 
anges ligga nära varandra. Lärare och föräldrar ska alltid respekteras. 
Intervjupersonerna använder inte ordet respekt i utsagor som handlar om elevers 
fysiska eller psykiska integritet utom Mariam som hävdar att lärare i 
ursprungslandet inte hade någon respekt för elever. När Amira anger att hon 
funderar på vilka som ska ha respekt säger hon också att hon funderar över vilka 
som inte ska visas det. En utsaga som i svenska förhållanden blir orimlig om man 
tänker att en lärare skulle uttala sig om vilka elever som hon inte skulle visa 
respekt och därmed inte tillerkänna samma rätt att bli respekterad som andra. 
Utsagorna om respekt tolkas som centrala i intervjupersonernas liv och deras 
upplevelse av lärarens framtoning som ofarlig eller beskedlig beskrivs som i det 
närmaste en inbjudan till respektlöst uppträdande. Dessa utsagor blir förståeliga 
mot bakgrund av Berktans (1997) uppgifter om förhållanden i exempelvis Turkiet 
där elever aldrig fick säga emot eller kritisera.  
 
Av empirin framgår att Mariam tycker att hennes bror har uppträtt respektlöst mot 
läraren. Hon anger att det vore otänkbart att brodern skulle ha gjort på detta sätt 
mot sina föräldrar eftersom han vet att han då skulle råkat ut för konsekvenser. 
Konsekvenser som enligt Tullgren (2003) och Bartholdsson (2007) används i den 
svenska skolan verkar inte uppfattas som tillräckliga varken av Mariam, övriga 
intervjupersoner eller deras föräldrar. Inom den auktoritära diskurs föräldrarna 
kommer från används konsekvenser som frammanar rädsla och enligt min 
uppfattning är det just att rädsla inte blir en följd av konsekvenser i den svenska 
skolan, avgörande för att rationaliterna för styrning i den liberala diskursen inte 
uppfattas av den som är van vid en sådan auktoritär diskurs.  
 
Var Mariam förlägger ansvaret för den enligt henne respektlösa handlingen hon 
berättar om, kan inte utläsas av empirin, men som jag förstår det finns två 
alternativ. Broderns agerande kan ses som en direkt följd av lärarens uppträdande. 
Med den tolkningen förläggs ansvaret hos läraren, men det kan också ses som en 
vald handling och då förläggs ansvaret hos brodern. Från lärarens sida riskerar 
brodern enligt Mariam inga repressalier och det påverkar enligt henne handlingen. 
Mariam hävdar mycket bestämt att brodern ”i bakhuvudet” vet att han inte 
kommer att råka illa ut och jag tolkar det som att hon menar att hans uppträdande 
är en medveten vald handling. I så fall har en yttre styrning avgörande betydelse 
för hans sätt att uppträda.  
 
Sabiras inbjudan till mig att vara ställföreträdande mamma på skolan är ett annat 
exempel på hur en elev talar om att någon annan ska styra och jag tolkar det som 
uttryck för att ansvaret inte förläggs hos dem själva. Trots att det verkar som om 
föräldrar i auktoritära diskurser styr sina barn tydligare och har större kontroll 
över dem läggs inte ansvaret för barnets uppträdande på föräldern eller på barnet 
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själv. Ansvaret läggs istället över på den som finns i närheten exempelvis läraren 
som anges vara den som ska se till att barnet uppträder korrekt. Det innebär enligt 
min mening ett förbarnsligande av ungdomar som ända tills de är myndiga kan 
hänvisa till att någon annan inte har sett till att de har skött sig. Min slutsats blir 
att en auktoritär diskurs som den som beskrivs i empirin på olika sätt underlättar 
för konstruktion av individuell oansvarighet alltså en effekt tvärtemot det syfte 
som den vänliga maktutövningen i svenska skolor har.  
 
Umar funderar omkring att vissa lärare sätter IG trots att de är snälla. Det här är 
nog den utsaga som från början förvånade mig mest, men som jag kom att se som 
ett exempel på vad som händer vid hantering av skilda diskurser. För Umar blir 
konsekvensen av att ha fostrats i en auktoritär diskurs erfarenheten att lärare inte 
är vänliga. En lärare som visar en avslappnad och vänskaplig attityd signalerar 
enligt Umar att han tycker om eleven som därför inte behöver ta allvarligt på 
skolarbetet och ändå kan få betyg som han är nöjd med.  
 
Mariam som mycket tydligt efterlyser hårdare tag i början av intervjusamtalet 
anger ytterligare en möjlig anledning till att elever brister i respekt, utöver 
”slappa” lärare. Hon formulerar förklaringen att en sträng och styrande uppfostran 
kan få som effekt att man när man inte längre hålls stramt, istället vill utnyttja 
friheten och då kan bli respektlös i sitt uppträdande.  
 
Under samtalet och som jag ser det, som en följd av samtalet, utvecklas 
ungdomarnas utsagor och de formulerar utsagor om mer komplicerade 
sammanhang när någon lyssnar och samtalar med dem. För att de som kommer 
från länder med annan kultur, när det gäller hur skolan ska organiseras, ska förstå 
det som är nytt i det samhälle de kommit till, behöver de någon som kan resonera 
om vad det innebär att befinna sig i ett, som Mariam uttrycker det, 
”frihetssamhälle” och vad det innebär att vara ”bra uppfostrad”. Lämnade åt sig 
själva kan det vara lätt att dra slutsatsen att den som håller sig på sin kant av 
rädsla för stryk är ”bättre uppfostrad” än den som är stökig eller att den som 
uppträder respektlöst visar mod på ett sätt värt att ta efter. Om den som ska finnas 
tillgänglig att samtala med ska vara en lärare låter jag vara osagt men det behövs 
personer med betydande insikter i hur den här typen av samtal kan föras. Jag anser 
att det är önskvärt att vuxna med förståelse för styrningen i den liberalt formade 
skolan finns tillgängliga med möjlighet att föra samtal i värderingsfrågor för att 
ungdomarna som kommer att bli morgondagens föräldrar ska ge sina barn stöd till 
ett individuellt ansvarstagande i skolan.  
 
Berktan (1999) visar i sin litteraturgenomgång exempel på undersökningar som 
hävdar att i många österländska samhällen värderas lydnad gentemot föräldrarna 
som den allra viktigaste egenskapen hos barnet och att självständighet värderas 
lägre. I Sverige har det kritiska tänkandet och fostran till att inte inordna sig i 
auktoritärt ledda sammanhang varit en ledstjärna i diskussionen om skolan. 
Tanken har varit att den som fostras att tänka själv kommer att vara en garant för 
att odemokratiska krafter inte ska få fäste. När föräldrarna efterlyser mer disciplin 
uppfattar jag det som en önskan från deras sida att situationen i den svenska 
skolan ska bli mer lik den som de känner från sin egen skoltid. Ungdomarna har 
förklarat för mig att deras föräldrar flytt för att barnen ska få ett bättre liv och 
ingen intervjuperson har uttryckt att ursprungslandets samhälle är att föredra 
framför det svenska. Hos en del intervjupersoner har jag uppfattat en stor 
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försiktighet när de pratat om sina föräldrars inställning för att det inte ska framstå 
som att dessa kritiserar det svenska sättet att sköta skolan. Ändå verkar det vara 
lätt för föräldrarna att tolka situationen i den svenska skolan som att bristen på 
stränghet från lärare är ett problem. Frågan som John Dewey 1916 presenterade är 
alltså fortfarande aktuell. Kan en demokratisk medborgare fostras med auktoritära 
metoder? 
 
Av empirin kan utläsas att intervjupersonerna själva från början i intervjusamtalen 
förespråkar vad vi i Sverige brukar kalla för ett mer auktoritärt förhållningssätt 
med bestraffningar. När samtalen förs vidare formuleras deras önskan istället som 
att de inte vill ha en återgång till det som gällde i ursprungslandets skolor, men att 
instruktioner och krav ska uttryckas tydligare och att läraren ska ge stöd och hjälp.  

Frigörelse 
Under rubriken Frigörelse diskuteras kring de teman som formulerats i resultat-
avsnittet under rubrikerna. 
 

 Flickor och pojkar behandlas olika 
 Flickor börjar frigöra sig 

 
Enligt empirin har flickorna begränsad rörelsefrihet. I skolan uppfattas de enligt 
min erfarenhet som följsamma och vänliga medan pojkarna som också har levt i 
samma sociala kontext upplevs som störande. Enligt uppgifter från intervju-
personerna är pojkarna inte begränsade på samma sätt som flickorna. Jag tolkar 
det som att pojkar och flickor konstrueras olika och att olikheterna är större i de 
ursprungsländer intervjupersonernas föräldrar kommer från än vad de är i Sverige.  
 
När Amira beskriver hur hon föreställer sig att hon skulle uppträda om hon skulle 
återvända till ursprungslandet täcker inte ”käfta emot” vad hon vill ha sagt. Som 
jag uppfattar det, vill hon att hennes åsikter ska tas på allvar och respekteras och 
hennes utsagor tyder på, att hon anser att insikten om att det går att säga emot utan 
att brista i respekt, har kommit här i Sverige. Hon upplever även att hon har 
förändrats till att bli modigare.  
 
Begränsningarna som flickor har, får konsekvenser för hur de kan sköta skolan. 
För en del innebär begränsningarna att de får mycket tid att sköta sitt skolarbete 
på. För andra innebär det att det blir svårt att koncentrera sig på skolarbete 
överhuvudtaget. Tecken som skolan uppmärksammat hos Sabira är hög frånvaro 
och brist på godkända resultat. Jag tolkar hennes utsagor som att hon stridit så 
mycket hon orkat. Hon menar att det är svårt att leva som invandrare i Sverige 
”speciellt som tjej” och hon tycks ha kommit till åsikten att det inte tjänar något 
till att strida längre och att hon delvis gett upp. Högdins (2007) slutsats att 
ungdomar överges och inte får hjälp med att hantera skillnader i 
värdegrundsfrågor gäller för Sabira. 
 
Det hopp Sabira uttrycker är att pojkvännen inte ska styra henne på samma sätt 
som pappan gör. Det ligger dock nära till hands att tro att hon även i 
fortsättningen blir beroende av beslut som tas av män omkring henne. Sabira 
anger att hon accepterat att hon ”hamnat i killens hand” och att han inte är sådan 
att han försöker styra hennes liv. Visar det sig att hon har fel i sin förhoppning 
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kommer hon, som jag ser det, i en situation som i Sverige i princip kan likställas 
med att hamna under förmyndarskap. 
  
Skeendet kan förstås som att Sabira försökt göra motstånd mot sina föräldrar för 
att anpassa sig till den diskurs hon uppfattar råder i den svenska skolan och trots 
att hon har fått stöd från samhället har föräldrarnas uppfostran innehållit inslag 
som Sabira har gett upp inför. Om Sabira haft en annan strategi från början och 
anpassat sig till de krav hennes far ställer så hade hon kanske levt under förtryck 
utan att hon tolkat det som förtryck och kanske utan att andra märkt något av det. 
Det är när Sabira försöker leva i enlighet med friheten som sägs finnas i Sverige 
som det blir tydligt att hennes handlingsutrymme är begränsat. Hennes erfarenhet 
blir också att det lönar sig för föräldrar att förtrycka på så sätt att barn kommer att 
acceptera föräldrars kulturella uttryck om förtrycket är tillräckligt kraftfullt. Det 
förtryck som flickor lever under i ursprungslandet, vidmakthålls i det nya landet 
och samhället verkar vara maktlöst, när det gäller att stödja vissa av flickorna mot 
föräldrars förtryck. Eldéns (2003) beskrivning av hur männens heder beror av 
kvinnornas sexuella uppträdande sätter fokus på att flickorna inte har makt över 
sina egna kroppar. Frågorna som ställdes i denna studie handlade inte om detta, 
men de sex intervjupersonerna är överens om att villkoren för flickor och pojkar i 
deras bekantskapskrets av utlandsfödda ungdomar, är mycket olika. För flickor är 
en begränsad rörelsefrihet en självklarhet. Lika självklart är det att pojkarna inte 
har begränsningar i samma utsträckning.  
 
Amira anger att de svenska flickornas frihet väcker tankar hos henne om varför 
inte hon också skulle kunna ha det så. Amira och Fatima har enligt vad som 
framkommer i intervjuerna en annan situation för personskapandet än Sabira. För 
dem verkar det nu vara relativt okomplicerat att leva i motstridiga diskurser. 
Fatima skrattar till exempel glatt när hon berättar att hon brukar säga mot sina 
föräldrar. Om den större friheten finns för att deras föräldrar tillåter en större 
opposition från flickorna i familjen och att deras handlingsutrymme därmed blir 
större eller om den större friheten är en följd av att de inte utmanat sina föräldrar 
på samma sätt som Sabira gjort framgår inte av empirin. Lahdenperä (1997) kallar 
att ha tillgång till två kulturer och både se för- och nackdelar med båda för 
bikulturalitet. Amira, Mariam och Fatima bedömer jag utifrån våra samtal i alla 
fall i relativt hög grad vara bikulturella. 
 
Några utsagor uttrycker oro för pojkarna som missköter skolan och inte uppträder 
respektfullt. För lärare kan det betyda att de måste ta ställning till frågan om 
eleven ska bemötas som han är van, nämligen med ett mer auktoritärt 
förhållningssätt för att på så sätt styras mot ett beteende som inte stör övriga 
elever eller om ett bemötande ska syfta till att eleven ska acceptera den tidigare 
nämnda vänliga styrningen som enligt Tullgren (2004) och Bartholdsson (2007) 
används i Sverige. Att det liberala styrsystemet inte uppfattas som tillräckligt 
repressivt av intervjupersonernas föräldrar kan signalera till ungdomarna att de 
har anledning att vara stökiga i enlighet med Aretuns (2007) resonemang om att 
eleverna iscensätter sig själva utifrån vad de föreställer sig vara föräldrarnas 
uppfattning. Om läraren själv inte anser att konsekvenserna är tillräckliga eller om 
samtal inte förs med föräldrarna riskerar skolans styrsystem att fortsätta vara 
obegripligt för den utlandsfödda föräldern.  
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Sammanfattande slutsatser 
Slutligen vill jag lyfta fram två slutsatser om, för att använda Selanders (2008) 
begrepp ”sprickan” mellan kulturer eller diskurser. Den första slutsatsen beskriver 
enligt mitt sätt att se det en konsekvens av ungdomarnas försök att hantera 
motstridigheter som framträder i skärningspunkter mellan kulturer eller diskurser. 
Den andra slutsatsen fokuserar en skillnad mellan en auktoritär diskurs och den 
”vänliga maktutövningen som förespråkas i svenska skolor. 
 

 En lärare som visar en avslappnad och vänskaplig attityd kan uppfattas 
som en garant för ett betyg som eleven är nöjd med utan att eleven säger 
sig ha uppfattningen att betyget är kopplat till en viss skolprestation.  

 En auktoritär diskurs som den som beskrivs i empirin underlättar för 
konstruktion av individuell oansvarighet alltså en effekt tvärtemot det 
syfte som den ”vänliga maktutövningen” i den svenska skolan har. 

 
Vidare forskning 
Föräldrarna som är aktuella i föreliggande undersökningsmaterial redovisas vara 
relativt samstämmiga i kritiken av lärare och borde kunna uppleva att den är 
befogad, då den delas av flera. I materialet finns dock ingen antydan om att någon 
av intervjupersonernas förälder i samtal skall ha kritiserat en lärare eller genom 
kontakt med en skolas rektor framfört kritik. I den här studien finns ingen empiri 
som stödjer att föräldrar från ett auktoritärt styrt samhälle är mindre benägna att 
formulera kritik mot lärare i termer av krav på förändrade förhållningssätt än 
föräldrar som är välbekanta med den svenska skolans sätt att fungera. Enligt min 
uppfattning skulle en mindre benägenhet att kritisera lärare kunna vara en möjlig 
konsekvens av att ha gått i en auktoritärt styrd skola. I så fall blir kritiken inte 
framförd och inte diskuterad och bemött. Enligt min mening behöver det 
undersökas. 
 
Om skillnaden mellan hur pojkar och flickor behandlas i intervjupersonernas 
familjer är så stor som empirin antyder är det anmärkningsvärt och det vore 
intressant att undersöka hur föräldrar talar om hur deras flickor behöver vara för 
att kunna anpassa sig till det som de uppfattar krävs från det svenska samhället 
och de krav de uppfattar kulturen från ursprungslandet ställer. Enligt Tullgren 
(2003) ska intresset riktas mot tal där makt uttrycks för att på så sätt få veta hur 
grupperingar skapas. En annan fråga som är viktig är hur många flickor som har 
det som Sabira?  
 
I vissa utsagor gick det inte att skilja ut förälderns uppfattning från 
intervjupersonens uppfattning. Jag tolkar det som att intervjupersonens 
uppfattning inte skiljer sig från förälderns eller att intervjupersonen inte har 
formulerat någon egen ståndpunkt utan kanske prövar en åsikt som är välbekant. 
Från min erfarenhet som gymnasielärare finns många upplevelser där det blir 
tydligt att jag som lärare är med och formar mina elevers uppfattningar. Att med 
aktionsforskning systematiserat och aktivt delta i samtal bland utlandsfödda eller 
bland svenskar om utlandsfödda med det uttalade målet att påverka det som sägs i 
en riktning skulle också vara ett intressant upplägg. 
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Avslutande diskussion 
Enligt Kvale (1997 s. 264) är det kännetecknande för modern intervjuforskning att 
den är individualistisk och inte inriktar sig på att människan är indragen i sociala 
interaktioner. I den här studien har jag ändå försökt fokusera på en skärningspunkt 
mellan människor genom att undersöka intervjupersonens uppfattning av en 
annans åsikt om det efterfrågade. På så sätt ville jag få en föreställning om det 
samspel som intervjupersonen är indragen i. Efter studierna av Kvale (a.a.) kände 
jag mig i intervjusituationen fri att med intuitivt grundade beslut formulera frågor 
för att fördjupa samtalet. Vid utskriften följde jag hans råd att tänka på hur jag 
trodde att intervjupersonen ville bli uppfattad. Från början handlade bearbetningen 
om vad den enskilde intervjupersonen sagt och så småningom framträdde mönster 
både i enskilda intervjuer och i materialet som helhet.  
 
Den undran som jag upplevde att föräldrarna riktade mot mig som lärare och som 
jag bara delvis förstod vid föräldrasamtalen som jag berättade om i inledningen 
skulle delvis kunna förklaras med att lärare i den svenska skolan och föräldrar 
som kommer från samhällen med auktoritärt styrda skolor talar om respekt på 
olika sätt. I den svenska skolan uttrycks en strävan mot att alla ska respekteras. De 
som har erfarenhet av auktoritärt styrda skolor är vana vid tal om respekt som 
avser att inte trotsa och inte ifrågasätta den som formellt har ansvar och befinner 
sig högre upp i hierarkin.  
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