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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att visa hur några invandrarföräldrar resonerar i frågor som gäller 
deras barn. Min huvudfråga är, vilka förväntningar har invandrarföräldrarna på sina barn när 
det gäller att ta till sig den svenska kulturen respektive föräldrarnas kultur? Undersökningen 
grundar sig på intervjuer med fem föräldrar. De frågor som jag ställt för att få svar på min 
huvudfråga är följande. 
 

 Hur ser invandrarföräldrarna på att barnen tar till sig den svenska kulturen? 
 Vilka krav har föräldrarna på att barnen tar till sig deras kultur? 
 Hur uppfattar invandrarföräldrarna den svenska skolan? 

 
Som komplement till undersökningen har jag också gjort en forskningsöversikt. Forskningen 
visar att hur barnen utvecklar sin identitet beror mycket på hur de blir bemötta av sin omgivning 
som till exempel skolan och hemmet. I mitt arbete har jag undersökt hur invandrarföräldrarna 
bemöter sina barn. Resultatet visar framförallt att hur man förhåller sig till den egna kulturen 
och den svenska kulturen är mycket beroende på hur integrerad i det svenska samhället man är. 
Integrationen i det svenska samhället beror i sin tur på hur familjen tänkt sig sin framtid. Tänker 
familjen flytta tillbaka till sitt hemland eller stanna i Sverige. Invandrarföräldrarna har en 
positiv syn på svenska skolan. Den är friare och ger barnen en möjlighet att utvecklas. Friheten 
kan leda till att skolan uppfattas som lite slapp i vissa fall. 
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Förord 

Detta arbete som du nu håller i din hand skulle inte ha sett ut som det gör om jag inte fått hjälp 
på vägen. Jag vill därför tacka de föräldrar som tålmodigt har svarat på mina frågor och låtit mig 
ta del av deras tankar. Sist men inte minst vill jag också tacka min handledare Åke Tilander som 
varit ett bra stöd under arbetets gång. 
 
Gävle den 13 november 1998 
 
Beatrice Holm 
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1. Inledning 

Efter att ha gått på grundskollärarutbildningen i snart sju terminer finns det fortfarande en hel 
del moment som jag saknar i min utbildning. Det är framförallt mer kunskap i invandrarfrågor. 
Jag har i min utbildning haft förmånen att ha praktik på skolor där större delen av eleverna har 
haft invandrarbakgrund. Som lärare är det viktigt att bemöta dessa elever på ett bra sätt. Läraren 
måste ha i åtanke att eleven har en annan kulturell bakgrund. Att tillhöra en kultur och känna sig 
trygg i den innebär att man är medveten om de normer och regler som gäller i just den kulturen. 
Vi handlar hela tiden efter invanda mönster som har utvecklats i just vår kultur. Det som är svårt 
med de här tankemönstrena är att de är helt omedvetna, vi bara gör på ett visst sätt. Ett barn som 
kommer från ett annat land har anammat det landets levnadsmönster och de mönstren anses 
vara det normala för det barnet. I det nya landet stämmer inte dessa värderingar längre (Wellros 
1992). 
 
Seja Wellros har skrivit boken ”Ny i klassen” och hon tar upp de svårigheter som kan uppstå i 
ett kulturmöte. Efter att ha läst boken inser jag hur svårt det kan vara att byta kultur men också 
hur positivt det kan vara och hur mycket ett barn kan vinna på att bli bikulturell, det vill säga 
förmågan att anpassa sig till nya kulturer. Men för att nå detta krävs det att mötet med den nya 
kulturen blir så bra som möjligt. I skolan kan det vara svårt eftersom det är så många personer 
inblandade. Dels är det läraren som tillhör den svenska kulturen och dels invandrarföräldrarna 
som har sin kultur. I mitten står då barnet som måste bli en del av båda kulturerna. Om jag nu 
som lärare ska ha en möjlighet att bemöta mina invandrarelever på ett korrekt sätt är det viktigt 
att jag känner till deras kulturella bakgrund, var deras föräldrar står i frågor som gäller kultur 
och skola. 
 

1.1 Syfte 

De barn som finns med i min undersökning har alla det gemensamt att de tillhör två olika 
kulturer. De är födda i Sverige men deras föräldrar har ett annat hemland. För att barnen ska 
kunna tillägna sig en stark identitet så är det viktigt att de blir bemötta på ett bra sätt både från 
det svenska samhället och från föräldrarna. De ska inte behöva känna skam för någon av 
kulturerna och tvingas välja någon av dem. (Lahdenperäs 1991). 
 
Syftet med arbetet är att visa hur några invandrarföräldrar resonerar i frågor som gäller deras 
barn. Ämnet är kulturen. Min huvudfråga är därför vilka förväntningar har invandrarför-
äldrarna på sina barn när det gäller att ta till sig den svenska kulturen respektive för-
äldrarnas kultur? För att få svar på min huvudfråga har jag tre underfrågor som jag utgår ifrån 
i min undersökning. 
 

 Hur ser invandrarföräldrarna på att barnen tar till sig den svenska kulturen? 
 Vilka krav har föräldrarna på att barnen tar till sig deras kultur? 
 Hur uppfattar invandrarföräldrarna den svenska skolan? 

 
Jag hoppas att mitt arbete ska leda till en ökad förståelse för hur familjesituationen kan se ut för 
ett invandrarbarn. 
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2. Metod 

Jag har valt att använda mig av intervjun som metod i min studie. Att jag valde att göra inter-
vjuer för att få svar på mina frågor beror först och främst på de personer som har ingått i studien 
det vill säga invandrarföräldrarna. Att skicka ut enkäter kändes som fel väg att gå eftersom jag 
inte visste hur bra svenska föräldrarna talade och om de skulle förstå mina frågor. Genom 
intervjuerna hade jag en chans att förtydliga och ställa följdfrågor om det behövdes för att de 
skulle utveckla sina svar. 
 
Jag har haft frågor som jag utgått i från men jag har låtit föräldrarna styra samtalen. Det betyder 
att intervjuerna sett lite olika ut och inte följer ett visst bestämt mönster. För att få en teoretisk 
bakgrund har jag också gjort en litteraturstudie som komplement till min egen undersökning. 
 

2.1 Urval och insamling av material 

Tanken bakom urvalet av invandrarföräldrar har varit den att de skulle ha barn i skolan och att 
de hade bott i Sverige så pass länge att de hade ett svenskt språk. I övrigt har det inte funnits 
någon möjlighet att välja ut några speciella som jag tycker skulle gynna mina syften utan jag 
har intervjuat de som har ställt upp. För att få kontakt med föräldrar har jag kontaktat rektor på 
min praktikskola och genom henne fått fram vilka barn som har invandrarbakgrund på skolan. 
Jag har sedan pratat med deras lärare och skickat med ett brev hem till föräldrarna där jag 
beskriver mig själv och vad jag vill. I brevet har jag också skickat med de frågor som jag tänkte 
ställa för att föräldrarna skulle se vad det handlade om och så kunde de förbereda sig lite inför 
intervjun. Om föräldrarna ville ställa upp skrev de sitt telefonnummer och sedan kontaktade jag 
dem för att genomföra intervjun. 
 
Min praktikskola ligger i ett område med mycket få invandrare så urvalet var inte så stort men 
jag gick sedan vidare med att fråga de föräldrar som jag fick svar av om de kände till någon 
annan förälder som skulle kunna ställa upp. Det resulterade i att jag även fick tag i en förälder 
som bodde i ett mer invandrartätt område. Jag har gjort sammanlagt fem intervjuer. 
 

2.2 Materialbearbetning 

Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av bandspelare därefter har jag skrivit ut dem på 
datorn för att få en tydlig bild av intervjun. Jag har sedan försökt att sammanställa intervju-
svaren efter de frågeställningar som jag utgått från i mitt arbete. Jag använder mig av den 
fenomenografiska metoden, vilket innebär att man tittar på olika fenomen i stället för att man 
drar några generella slutsatser. Min undersökning kan alltså inte säga något generellt om 
invandrarföräldrarnas förhållningssätt i frågor om kultur och skola. Det är bara exempel från 
några invandrarföräldrar och hur det kan vara. 
 

2.3 Undersökningen 

Undersökningen och metodvalet har i stort sett fungerat bra. Svårigheten i undersökningen har 
varit intervjudelen. Det är mycket svårt att få en sann bild av hur det verkligen är. Det beror så 
mycket på hur öppna föräldrarna är hur mycket de vill delge mig av sina tankar, jag är också en 
person som kommer ifrån skolvärlden och jobbade samtidigt på den skolan som föräldrarna 
hade sina barn, jag kände till deras lärare och det kan också spela en stor roll i hur mycket 
invandrarföräldrarna tyckte att de kunde säga till mig. 
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Sedan är det också svårt att ställa rätt frågor, även om jag från början utgick från som jag tyckte 
klara frågor så var det inte alltid som att de frågorna gick fram utan jag fick formulera om mig 
under intervjuns gång. Det gjorde att intervjuerna såg lite olika ut. Jag tror dock att jag har fått 
ut mer av att välja just intervjun som metod i stället för en enkät undersökning. 
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3. Forskningsöversikt 

3.1 Förklaring av några begrepp 

Kultur 

Mitt examensarbete handlar först och främst om ett möte mellan två olika kulturer det är därför 
logiskt att börja med att definiera ordet kultur. Enligt Seija Wellros (1995) som forskat i ämnet 
kulturmöten så finns det olika definitioner på ordet kultur. Wellros har i sitt arbete, ”Kommu-
nikation med komplikationer” använt sig av några som hon finner relevanta för just hennes 
arbete, mötet mellan människor från olika länder de känns även relevanta i mitt arbete. Han-
nertz, Liljeström och Löfgren (Wellros 1995, s. 19) menar att kultur ”omfattar gemensamma 
kunskaper, värderingar erfarenheter och tankemönster” i en grupp av människor. Kunskapen är 
underförstådd, vi är inte medvetna att vi gör på ett visst sätt. Det är därför väldigt svårt för en 
person tillhörande en annan kultur att lära sig dessa tankemönster. 
 
I Antologi om Flyktingbarn och deras föräldrar beskriver Gillis Herlitz (1994, s. 39-40) kul-
turen som ett kollektivt medvetande. Herlitz säger att vissa delar av en kultur är lättare att 
förändra som t.ex. klädsel medan andra mer djupa värderingar inte förändras lika lätt. Annick 
Sjögren (1993, s. 22) talar om en gemensam mentalitet. Hon stödjer sig på historiken Rune 
Hagens teori som menar att det är ”vanligt att uppfatta mentalitet som det konsensusbärande, 
det som binder ett samhälle samman trots individuella säregenheter och klassmässiga mot-
sättningar” (1984). Mentaliteten är det sista som förändras i en kultur. 
 
Två motsatta kulturer 

För att förstå andra kulturer måste vi vara väl förtrogna med vår egen kultur menar Annick 
Sjögren (1993). Vilka mönster lever vi efter? Sjögren har studerat Sverige och länderna kring 
Medelhavet och jämfört dessa två skilda kulturer. I Sverige har vi ett individcentrerat samhälle 
som Sjögren kallar det. Vi betraktas från allra första början som självständiga individer. Fa-
miljen finns till för individens skull. Målet är att varje människa ska bli så självständig att hon 
kan klara sig själv utan familjen. I skolan är det viktigt att barnen får en egen sfär som t.ex. en 
egen krok att hänga kläderna på, en egen bänk att jobba vid osv. 
 
I medelhavsländerna är det ett grupporienterat samhälle som gäller. I familjen är det inget som 
är uppdelat som mitt och ditt utan det tillhör alla. Individen är till för familjen. Detta visar sig 
också när man frågar föräldrar och lärare från dessa länder vilka som är de mest värdefulla 
egenskaperna man kan besitta som människa. Enligt Sjögren svarade föräldrarna respekt för 
äldre och föräldrar, hederlighet, medmänsklighet och förmåga att kommunicera. Svenska 
föräldrar däremot värderade gott självförtroende, självständighet, ansvarskänsla och heder-
lighet högst. När dessa två grupper möts utgår man alltså från två helt olika tankemönster. 
 
Denho Özmen (1991, s. 17) visar i ”Skolans roll för barns språk, kultur och identitet” Sche-
matiskt hur en kulturkonflikt kan se ut, mellan ett individ respektive grupporienterat samhälle. 
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Samhälle med individcentre-
rad samlevnad (t.ex. Sverige) 

Övergångsstadium 
(Barnen i det nya 
samhället) 

Samhälle med kollektiv-
centrerad samlevnad (t.ex. 
Mellanöstern) 

Mål för fostran: Oberoende 
Äktenskap: Romantisk kärlek 
Vid brott mot normerna: Skuld 

 Mål för fostran: Beroende 
Äktenskap: Kollektiv 
angelägenhet 
Vid brott mot normerna: 
Skam 

 
I ett individcentrerat samhälle betyder skuld att individen själv står för det som han eller hon 
gjort. I ett kollektivcentrerat samhälle betyder skam att om en person gör ett misstag så är det en 
skam för hela gruppen. 
 
Familjen 

Begreppet familj skiljer sig även i ett individ respektive grupporienterat samhälle. Familj för 
oss i Sverige innefattar bara kärnfamiljen alltså mamma, pappa och barn medan vid Medelhavet 
innefattar begreppet även den övriga släkten (Sjögren 1993). Eva Nyberg (1993) använder i sin 
avhandling, ”Barnfamiljers migration” begreppen kärnfamilj som betyder de närmaste i fa-
miljen alltså mamma, pappa, barn. Den utvidgade familjen betyder kärnfamiljen och den övriga 
släkten i en enda familj. 
 
Maria Borgström (1998) som undersökt spanskamerikanska ungdomar och deras sociokultu-
rella identitet fann att familjen var en viktig del för att utveckla en bra självkänsla. Familjen för 
de här ungdomarna representerade en trygghet, tryggheten av att vara medlem av en grupp som 
man gör i ett grupporienterat samhälle. I de flesta av ungdomarnas familjer pratade man 
spanska, språket hade en viktig funktion för att behålla sin kulturella identitet. Föräldrarna var 
dock inte negativa till att ungdomarna lärde sig både spanska och svenska. 
 

3.2 Att vara mittemellan två kulturer 

Barnens kultur 

I mitt examensarbete har jag valt att koncentrera mig på hur invandrarföräldrar ser på skolan sin 
egen kultur och den svenska kulturen i frågor som gäller deras barn. Invandrarföräldrarna har 
levt större delen av sitt liv i ett annat land, vilket innebär att de har en annan kulturell bakgrund 
än barnen. Barnen tar del av två olika kulturer. 
 
Barnens kulturarv kan lätt bli en börda anser Merike Lidholm (1994, s. 33) som är psykolog och 
har arbetat med de här frågorna om flykting och invandrarbarn inom barnomsorgen. Merike 
Lidholm menar att barnens kultur inte är samma som föräldrarnas men inte heller som sam-
hället i övrigt. Om föräldrarna då nedvärderar den ena delen av barnens kultur som den svenska 
kommer barnen också själv att nedvärdera den delen av sin kultur. 
 
Det kan också vara tvärtom, att omgivningen föraktar det främmande i barnens föräldrars 
kultur. Skolan och hemmet tar en stor plats i barnens värld och om dessa två ”inte överens-
stämmer i värden och mål, står barnet inför uppgiften att göra sin egen syntes av de skilda 
tankevärldarna” detta menar Annick Sjögren (1996, s. 233). 
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Negativt bemötande 

Rädda barnen har gett ut en rapport som ligger till grund för ett seminarium som genomfördes i 
september 1991. Seminariet handlade om skolans roll för elevernas språk, kultur och identi-
tetsutveckling. Denho Özmen (1991, s. 19) expert på skolverket betonar i rapporten hur viktigt 
det är att barnen känner tillhörighet där de bor, att de bemöts på ett bra sätt av det svenska 
samhället så att de inte känner sig som en utomstående. Om barnen inte känner tillhörighet kan 
det inte känna ansvar för det som finns här. 
 
Det är inte bara det svenska samhället som har ett ansvar att bemöta barnen på ett bra sätt utan 
föräldrarnas förhållningssätt är också viktigt anser Lidholm (1994). I seminariet pratade Pirjo 
Lahdenperä (1991) psykolog vidare om vad ett sådant negativt bemötande kan få för konse-
kvenser. Enligt Lahdenperäs finns fyra olika strategier för ett negativt bemötande (1991, s. 14). 
 

 Förnekande, barnen blir så svenskt som möjligt. 
 Isolering, barnet isolerar sig helt från det svenska genom att hålla sig till sina egna. 
 Kompensation, barnet kompenserar det negativa genom att visa sig duktig men det kan 

också bli tvärtom att barnet reagerar negativt och får uppmärksamhet genom att göra 
dåliga saker. 

 Projektiv identifikation, barnet anpassar sig till den negativa uppfattning som omgiv-
ningen har, tar den till sig. 

 
Identitet 

Att ha en identitet är att veta vem man är. Lahdenperäs (1991, s. 16) påstår att hur identiteten 
utvecklas beror på hur personen blir bemött. Maria Borgström (1998) har gett ut en avhandling 
där hon belyser villkoren för en grupp spanskamerikanska ungdomars sociokulturella identi-
tetsutveckling. Borgström (1998, s. 29) stödjer sig på Lange och Westins (1981) definition av 
identiteten. Lange och Westin delar upp identiteten i den subjektiva aspekten, identiteten för sig 
själv och den objektiva aspekten, identiteten för och genom andra. Den subjektiva kan sedan 
indelas i jag-identiteten och självuppfattningen det vill säga en omedveten känsla av att vara sig 
själv respektive de föreställningar man hyser om sig själv. 
 
Den objektiva aspekten kan också delas in i två kategorier, social identitet och personlig 
identitet. Den sociala innebär att man benämner andra i breda sociala kategorier som kön, 
etnisk bakgrund mm. Den personliga identiteten är det karakteristiska som andra tilldelar en 
person och som gör den personen unik. Den sociokulturella identiteten utvecklar man hela livet 
genom att i samspel med andra handla i olika kulturella kontexter. De barn som det här arbetet 
handlar om befinner sig i de olika kontexterna hemmet, skolan och samhället. Borgström har 
ställt sig frågan hur dessa ungdomar som befinner sig mitt emellan två kulturer uppfattar sin 
egen situation. Hur de utvecklar sin sociokulturella identitet i samspel med andra. 
 
Mötet med andra är alltså en viktig del i identiteten. För några av ungdomarna var lärarna deras 
enda svensk kontakt och eftersom de i de flesta fallen, dock omedvetet försökte göra dem så 
svenska som möjligt i stället för att integrera dem så blev bemötandet negativt med den följden 
att de kände sig utpekade och annorlunda. Många av de ungdomar som lever i två kulturer 
utvecklar ofta en ”dubbel identitet” enligt Gordon och Grosins teori, 1973 (Borgström 1998, 
s. 35) de tillhör två världar samtidigt. Några av ungdomarna i undersökningen kände sig 
integrerade, andra befann sig mitt emellan och den sista gruppen kände sig segregerade. Ett sätt 
att lösa problemen blir då att välja någon av kulturerna helt enligt Lahdenperäs teori. 

 10



 

Några resonerade dock att det inte hade någon betydelse var man var född. Det som var viktigt 
var att man visste vem man var och var man står i relationen till andra. Sjögren använder 
begreppet ”person” (Borgström 1998). Enligt Sjögren är det först i konfrontationen med 
annorlunda synsätt som man undrar över vad som är rätt och fel. Det föds ett behov av att sätta 
gränser för att skydda sig själv och sin integritet. Man får också ett behov av att veta var andra 
sätter sina gränser. Personbegreppet som Sjögren talar om innebär ”den syn människan har på 
sig själv och sin relation till omvärlden … som styr handlandet”. Man kan alltså se den dubbla 
identiteten som en tillgång och pendla mellan olika världar ta till sig det som passar bäst i den 
situationen som man befinner sig i. Man hittar sin egen väg till en identitet. 
 
Det är alltså viktigt att lärare och förälder inte får barnet att känna skam för någon av kulturerna. 
Skolan måste titta på sitt eget arbetssätt istället för att skjuta över problemet på barnet och 
dennes familj. Det kanske är skolan som har svårt att förstå barnet och deras erfarenheter detta 
menar Lahdenperä (1991, s. 10). 
 
Det är också ofta en svår situation för föräldrarna. Inga Gustavsson (Sylvander s. 98-99) 
psykolog som gjort studier på barnuppfostran i etniska minoriteter visar på att det är naturligt att 
invandrarföräldrarna uppfostrar barnen efter de uppfostringsmönster som finns i hemlandet. 
Barnen får alltså samma uppfostran som om de skulle ha bott kvar i hemlandet men parallellt 
med detta så tar barnen starkt intryck av de svenska värderingarna i t.ex. barnomsorg och skola. 
De anpassar sig snabbare än föräldrarna och föräldrarna tycker att de tappar kontrollen över 
barnen. Föräldrarna kan därför sätta hårt mot hårt och följden blir en negativ syn på den svenska 
kulturen. 
 

3.3 Familjesituationen efter invandringen 

Hur kan då en familjesituation se ut för ett invandrarbarn? Eva Nyberg kom 1993 ut med en 
avhandling, ”Barnfamiljers migration, familjers relationer i en förändrad livssituation”. Nyberg 
har fått fram tre olika kategorier av levnadsmönster hos familjerna. Den första kallar hon det 
definitiva uppbrottet det vill säga invandrarfamiljen har brutit helt med den utvidgade familjen 
i hemlandet. I den andra kategorin, en vilande tillhörighet har kärnfamiljen fortfarande kontakt 
med den utvidgade familjen och har kvar en fot i hemlandet men familjen har fortfarande en 
chans att leva sitt eget liv i det nya hemlandet utan den övriga familjens insyn. 
 
Med ett uteblivet uppbrott den sista kategorin menas att kärnfamiljen bara är en start på ur-
sprungsfamiljens flytt till Sverige. Hela familjen flyttar sina bopålar till Sverige men fortsätter 
leva efter samma mönster som hemifrån. 
 
Det definitiva uppbrottet 

Det intressanta i Eva Nybergs forskning är att se hur dessa tre familjekategorier förändras på 
grund av det sätt som de förhåller sig till Sverige. I det definitiva uppbrottet kom familjerna till 
en punkt när de insåg att de var tvungna att ta tag i sitt liv i Sverige och från att ha levt provi-
soriskt går man över till att tänka på sin framtid i Sverige. Man lär sig språket, får ordning på 
barnomsorg och skaffar sig ett möblerat hem avsett att bo i långt framöver. Efter detta kan man 
se en förändring till att vara mer öppen och tillmötesgående mot svenskar. Man vill att barnens 
liv i samhället ska vara så problemfritt som möjligt. 
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Den vilande tillhörigheten 

Den vilande tillhörigheten definierades av att familjen hade två hemländer. De hade en fot kvar 
i det gamla hemlandet och en i det nya landet. Fast familjen har kontakt med den utvidgade 
familjen så står kärnfamiljen ensam i det nya landet. Man är ensam förälder och har inte den 
utvidgade familjen att förlita sig på. Föräldrarna är tvungna att vända sig till andra personer 
inom barnomsorgen för att få råd om sina barn. 
 
Barnen tillbringar den största delen av sin tid med svenska vuxna och barn och det gör att de 
kanske visar ett mindre intresse för den egna familjen. Här kan lätt uppstå en lojalitetskonflikt 
mellan barnet och föräldrarna. Nyberg talar även om en reaktion från föräldrarna som är tvärt 
emot. Föräldrarna tycker att barnen visar för lite intresse av det svenska. Nyberg kallar det för 
etnisk opposition från barnens sida. Barnet ställer sig på antingen föräldrarnas sida och avvisar 
det svenska eller väljer den svenska kulturen och avvisar föräldrarnas kultur. Nyberg vill 
förklara detta med att föräldrarna har svårt att förmedla till barnen vilka värderingar de står för 
”hur den kulturella förankringen i Sverige och i hemlandet ska se ut” (Nyberg 1993, s. 152). 
Barnet löser problemet genom att välja Sverige eller inte Sverige. 
 
Det uteblivna uppbrottet 

I det uteblivna uppbrottet slutligen sker inga större förändringar i början. Sverige ses mer som 
ett land där man kan leva ett mer skyddat liv än i hemlandet. Levnadsmönstret blir det samma. 
Den familj som var först med att flytta hjälper den nyinflyttade familjen med kontakterna med 
det svensk samhället. Dock så bor familjen i ett annat land och man tvingas ändå ha vissa 
kontakter som t.ex. barnomsorg och arbete. 
 
Familjerna i studien gick inte heller emot svenska kontakter utan de verkade vara likgiltiga 
inför att enskilda familjemedlemmar tog kontakt med svenska samhället. Nyberg tror att det 
kan ha att göra med att familjen inte har den kunskap som krävs för att ge goda råd. Sedan 
kunde det också vara en strategi att inte låtsas om att det var ett hot mot familjens kultur ungefär 
att det som inte är förbjudet är inte så märkvärdigt. 
 

3.4 Föräldrarna och skolan 

Hur uppfattar invandrarföräldrar den svenska skolan? 

Annick Sjögren (1996) har gjort studier hur invandrarföräldrar ser på den svenska skolan. Man 
måste först och främst ta hänsyn till att barnen börjar skolan ca 20 till 30 år senare än sina 
föräldrar. Att de också börjar skolan i ett helt annat land gör att klyftan mellan föräldrar och 
barn blir ännu större. Invandrarföräldrar är oftast enligt Sjögren mycket positiva till svenska 
skolan. De vill som vilka andra föräldrar som helst att det ska gå bra för barnen och att de ska 
komma in i det svenska samhället på ett bra sätt. Det är viktigt för dem att barnen lär sig svenska 
och umgås med svenska barn. Sjögren skriver i artikeln att det finns en oro bland många 
invandrarföräldrar på skolor där majoriteten är invandrarbarn att barnen inte får samma chans 
att lära sig svenska språket. 
 
Det som föräldrarna ofta upplever som något negativt är skolans brist på disciplin och respekt. 
Sjögren (1993) betonar dock att detta med respekt kan man tolka olika utifrån vilken kultur man 
tillhör. I ett grupporienterat samhälle betyder respekt att man respekterar den sociala hierarkin 
det vill säga den yngre respekterar den äldre osv. I ett individcentrerat samhälle är respekt den 
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egenskap som får en individ att respektera var och en som sig själv oberoende av den hierar-
kiska ordningen. 
 
Seija Wellros (1995) har gett ut en avhandling som heter Kommunikation med komplikationer, 
där hon ställt frågan vilka problem som kan uppstå när invandrarbarn möter den svenska skolan 
och dess oskrivna regler. Barnen kommer från länder där skolorna har en mycket auktoritär 
prägel. Det som ofta blir det största problemet för barnen i anpassningen till svenska skolan är 
det fria arbetssättet som skolan i Sverige har. Det är svårt att ta den svenska skolan på allvar 
eftersom det inte är någon märkbar skillnad mellan läraren och eleverna. Respekten saknades 
tyckte eleverna, alltså respekten för den hierarkiska ordningen. Det var dock roligare att gå i 
skolan när man inte behövde vara rädd tyckte eleverna. 
 
Det uteblivna kulturmötet 

Wellros tar upp de problem som ofta uppstår i ett kulturmöte. Folklivsforskaren Billy Elin 
(1996) däremot tar upp en annan aspekt på kulturmötet. Ehn har genomfört en studie på ett 
daghem i en förort där sammanlagt 14 olika kulturer möts. Han trodde att studierna skulle visa 
på tydliga kulturkrockar men så var inte fallet. Visst fanns det konflikter men de kom aldrig upp 
till ytan. Man var helt enkelt noga med att hålla dessa konflikter borta från verksamheten. Billy 
Ehn kallar det för ”kulturell vapenvila”. 
 
På daghemmet är det barnen som gäller. Daghemmet blir som en fristad en kyrka där konflikter 
undviks. Barnens behov bagatelliserar den ”kulturella komplexiteten”. Genom att personalen 
visar samarbetsvilja och lugn i de praktiska bestyren med föräldrarna invävs invandrarföräld-
rarna sakta men säkert i de svenska värderingarna. Ehn menar att förskolan ger ett dubbelt 
budskap det vill säga man ska visa respekt för andra kulturer men ju mer lika vi är ju lättare går 
det att komma överens. 
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4. Resultat av intervjuerna 

4.1 Beskrivning av familjerna 

Familj 1 

Mamman kommer från Jugoslavien och pappan från Etiopien. De träffade varandra i Jugosla-
vien men kunde inte bo i vare sig i Jugoslavien eller i Etiopien därför flyttade de till Sverige där 
de har bott sedan 1984. De har två barn båda är födda i Sverige. Familjen blandar traditioner 
från alla tre kulturerna, den svenska, jugoslaviska och etiopiska. De har kommit in i det svenska 
samhället bra eftersom de kunde välja var de ville bo någonstans. De har bott i småstäder och 
det har inte funnits några landsmän att umgås med. Familjen har inga planer på att flytta tillbaka 
för att då skulle de ju vara tvungna att skilja sig från varandra. Att välja någon av hemländerna 
skulle inte heller gå för de skulle inte bli accepterade i varandras familjer. Mamman tycker att 
hon har flyttat klart nu hon är för gammal för att börja om igen. Hon tycker att flytta till ett annat 
land är som att börja om från början och det vill hon inte uppleva igen. Föräldrarna tycker att 
det är viktigt att barnen har sina rötter i Sverige. 
 
Familj 2 

Mamman och pappan kommer från Chile och de har tre barn alla födda i Sverige. De har bott i 
Sverige i 10 år men första året på flyktingförläggning och där var man mycket isolerad tyckte 
pappan. De blandar traditioner från båda kulturerna men de tycker inte att traditioner är särskilt 
viktiga, de deltar inte i de festligheter som andra chilenare ordnar i Gävle. Pappan har sin 
mamma här i Gävle men den övriga familjen är kvar i Chile. Han anser att den viktigaste delen 
av familjen finns i Sverige. De andra spelar ingen roll. Båda föräldrarna vill återvända till 
hemlandet eller något land som liknar Chile i språk och klimat t.ex. Spanien. Pappan har varit 
på besök i Chile för några år sedan och han tycker att han inte är svensk men inte heller chi-
lensk. Det enda han vet är att han inte kan bo i Sverige. Han trivs inte i Sverige det är ett tufft 
klimat och han känner sig inte fri. Han känner sig fortfarande som en invandrare och har svårt 
att förstå hur svenskarna tänker efter 10 år i Sverige. 
 
Familj 3 

Föräldrarna kommer från Chile men har innan de kom till Sverige studerat en tid i Tyskland. 
Det flyttade till Sverige helt frivilligt för 13 år sedan och var därför väldigt öppna för Sverige 
från början. De har två barn som är födda i Sverige. De blandar traditioner från båda kulturerna. 
De umgås med både svenskar och chilenare, mamman har en kusin från Chile i Gävle. Pappans 
familj bor även i Sverige men inte i Gävle. De tänker inte återvända till Chile med tanke på 
barnen som är födda i Sverige. 
 
Familj 4 

Föräldrarna kommer från Iran där de arbetade som lärare. De var tvungna att fly på grund av att 
pappan motarbetade militären när de skulle värva hans elever till kriget. De har fyra barn två av 
dem är födda i Iran och var 8 och 6 år när de flydde. De tycker att de har anpassat sig bra till 
Sverige. Mamman har fått mycket hjälp av kyrkan i Gävle som har samtalsgrupper med kvinnor 
från olika länder. De träffas i kyrkan och diskuterar allt möjligt. Familjen umgås med både 
svenskar och landsmän. I Gävle finns det ungefär 18 kvinnor från samma stad som familjen 
kommer i från och de träffas och har särskilda kvinnofester. 
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De trivdes aldrig i Iran eftersom man inte fick bestämma själv hur man ville leva det var så 
många regler som skulle följas. I Sverige så har livet förändrats mycket tycker de hur de klär 
sig, äter och bor, men det finns också mycket kvar från det gamla hemlandet. De är inte reli-
giösa och i Iran så levde de på ett sätt hemma och utanför hemmet så rättade sig efter reglerna 
som t.ex. att bära slöja. Mamman har varit på besök i hemlandet en gång men hon trivdes inte 
där säger hon. Hon saknar att ha sin familj runt henne men hon vill inte återvända. Pappan kan 
inte återvända på grund av att han är anmäld till polisen. 
 
Familj 5 

Familjen kommer från Iran. Mamman flyttade till Sverige för 10 år sedan med sina föräldrar 
och sina syskon. Pappan flyttade till London men kom sedan till Sverige att de skulle gifta sig 
var uppgjort redan i Iran. De lever ett religiöst muslimskt liv. Mamman har tidigare använt slöja 
men hon har tagit bort den på grund av alla reaktioner hon får från andra människor. De vill 
återvända till Iran om de får ett jobb men de tycker inte att de kan lita riktigt på myndigheterna 
de säger en sak och menar en annan så en så länge tycker de att de inte kan flytta. De har två 
flickor båda födda i Sverige. De umgås mest inom familjen och har inte några svenska bekanta. 
De upplever svenskarna som tillbakadragna. 
 
Sammanfattning 

De flesta familjerna har anpassat sig bra till det svenska samhället. De umgås med både 
svenskar och landsmän. Om man ska placera familjerna i de kategorier som Eva Nyberg 
nämner i sin forskning så skulle jag enligt min bedömning sätta familjerna 1, 3 och 4 i kategorin 
det definitiva uppbrottet. De har inga som helst planer på att återvända till sitt hemland utan har 
anpassat sig till Sverige och planerar att stanna i Sverige. 
 
Familj 2 däremot har fortfarande en fot kvar i det gamla hemlandet även om det inte är famil-
jebanden som håller dem kvar vid Chile. De har planer på att flytta tillbaka men har ändå skaffat 
sig ett liv i Sverige under tiden. De tillhör alltså kategorin den vilande tillhörigheten. Den sista 
familjen har inte anpassat sig lika mycket som de övriga utan lever i stor sett efter gamla 
mönster och umgås i princip bara med den egna familjen. De har föräldrar och syskon i Gävle 
och vill gärna återvända till sitt hemland. Den kategori som passar bäst i det här fallet är det 
uteblivna uppbrottet. 
 

4.2 Hur ser invandrarföräldrarna på att barnen tar till sig den svenska 
kulturen och vilka krav har föräldrarna att barnen tar del av deras kul-
tur? 

De familjer som bestämt sig för att det är i Sverige de ska bo i framtiden har en mycket positiv 
inställning till det svenska. De vill att barnen blir en del av det svenska samhället och att de lär 
sig att leva där. Viktigt är också att påpeka att dessa familjer bor i ett område med få invandrare. 
Deras barn går på en skola med få invandrare och har oftast bara svenska kamrater. Familjerna 
har också anpassat sig bra till Sverige och umgås med både svenskar och landsmän. De har 
släppt in svenska traditioner i hemmen. På frågan om de tyckte att det var bra att barnen tog del 
av svenska värderingar fick jag bland annat dessa svar: 
 

 15



 

”Ja eftersom de lever i det svenska samhället så måste de lära sig hur det svenska samhället 
fungerar, men om jag kräver att de ska leva på ett annat sätt … så skulle det vara overkligt. 
För man måste känna tillhörighet till det landet man bor i” (familj 1) 
 
”Jag förhindrar inte att de lär sig den svenska kulturen …” ”Ja de ska ju bo här” (familj 4) 
 
När det gäller den egna kulturen så har familjerna en mycket avslappnad inställning till i vilken 
mån barnen ska lära sig deras kultur. Det är viktigt att de känner till den men de har inga krav på 
att de ska ta till sig den, de väljer själva. De anser också att kulturen är något som de får au-
tomatiskt hemifrån utan att de gör något speciellt. 
 
”Det är viktigt att de känner till den men de behöver inte ta till sig det där. Vi kräver inte det 
av dem. De avgör själva vad de tycker om” (familj 1) 
 
”De får det om de vill eller inte.” ”Ja de ser och vi sitter och pratar men det är viktigt att de 
får ta del av mina värderingar det kan inte skolan göra, etik och moral det måste komma 
hemifrån.” (familj 3) 
 
”När det blir storhelg eller en stor dag så tycker jag att de ska veta varför jag firar och de 
deltar de kommer och hjälper mig. De lär sig när jag håller på med det. De hjälper och frågar 
varför. De har lärt sig utan att jag har tvingat dem till min kultur.” … ”Vi ska behålla båda 
kulturerna.” (familj 4) 
 
Föräldrarna i det här fallet är väl förankrade i det svenska samhället har inga planer på att lämna 
landet. Man kan därför tro att barnen känner tillhörighet till Sverige de vet vad som gäller vilket 
var en viktig del i att känna tillhörighet till sitt hemland enligt Nyberg (1993). Föräldrarna 
förmedlar inte några negativa tankar om den svenska kulturen utan barnen får själva välja i 
vilken mån de vill ta till sig föräldrarnas kultur. Dessa barn borde därför inte känna någon skam 
för den svenska kulturen (Lidholm 1994). En mamma tycker sig kunna se det hos sina barn och 
uttrycker det så här: 
 
”Mina barn tänker som vanliga svenska ungdomar. Visst är det olika hemma. Det skulle 
vara kul att prova att bo i Amerika tänker de men det är inte det här att det är inte vårt land 
utan vi ska återvända någon gång. Det vill jag inte att mina barn ska känna så.” 
 
Familj 5 skiljer sig först och främst på grund av att de lever i ett område med många invandrare. 
Barnet går på en skola med hög frekvens av invandrarbarn. De umgås inte med svenskar utan 
tillbringar mesta tiden med familjen. Barnen ska lära sig både den svenska kulturen och för-
äldrarnas men på frågan om det är viktigt att barnen tar del av föräldrarnas kultur svarar 
mamman att 
 
”Ja det är klart. Jag försöker att tala med åtminstone den stora. Jag sitter och talar med 
henne. Vad vi har för bakgrund, vad vi gör för någonting, vill jag att hon ska göra det” 
 
Till en början verkar det som om mamman inte har några speciella krav på sitt barn när det 
gäller kulturen men när jag ställer frågan om det stämmer att de inte har några speciella krav så 
får jag svaret ”Ja ännu så länge” Jag ber henne att utveckla vad hon menar och hon säger så här 
 
”Ja man vet inte hur det kommer att bli det är flickor. Flickor är mer bekymmer i min kultur 
för föräldrarna än pojkarna, det är kanske fel att säga det men muslimer är så. Jag vet inte 
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det är religionen som säger att när man blir tillräckligt gammal ska man behandla olika, 
hålla sig mera hemma, men hon har inte kommit i den åldern än. Vi har inte pratat om det så 
mycket. Hon är inte den som grejar så mycket.” 
 
Ni kommer alltså att senare ha andra regler för henne blev min följdfråga. 
 
”Ja man gör så gott man kan men utan att vara hård man kan inte sätta gränser det är 
farligt.” 
 
Jag tolkar det så att familjen vill att barnen lär sig både den svenska kulturen och föräldrarnas 
men föräldrarnas kultur är den som barnet ska leva efter åtminstone när barnet blir vuxen. Dock 
vet mamman att det kan bli motsatt effekt att förbjuda något så hon poängterar att de inte ska 
vara hårda mot henne. Mamman är överhuvudtaget väldigt osäker på hur det kommer att bli i 
framtiden. När jag påpekar att hon faktiskt tillhör två olika kulturer så säger hon att 
 
”Ja precis när kommer den tiden det dröjer kanske fyra till fem år till. Då kanske man växer 
upp i svenska kulturen och hon lär känna sig i min kultur och då kanske det inte blir lika-
dant. Kanske man får vänta till tiden kommer in.” 
 
Det är alltså något som ska lösa sig med tiden men än så länge har föräldrarna inte något emot 
att barnet tar del av den svenska kulturen. I det här fallet kan det alltså bli en lojalitetskonflikt 
mellan barn och föräldrar så småningom. Mamman pratar om att det kan vara farligt att för-
bjuda något och det var enligt Nyberg en av de strategier som var vanliga bland familjer 
tillhörande kategorin det uteblivna uppbrottet. Man var ganska likgiltig till att familjemed-
lemmarna hade svenska kontakter. 
 
Familj 3 slutligen är svår att få grepp om eftersom pappan som jag intervjuade inte har svarat så 
konkret på mina frågor. De är inte så traditionsbundna, tycker inte att traditioner är så viktiga. 
Vi pratade mycket om att återvända till hemlandet. Pappan var helt på det klara med att han 
ville flytta från Sverige men var mycket splittrad i den frågan han kände sig nämligen inte som 
Svensk men inte heller som Chilensk. När vi pratade om den här frågan så sa pappan att 
 
”Vi brukar aldrig säga till dem att vi ska åka tillbaka till Chile absolut ingenting för att 
pressa dem. Inte säga ni är Chilenska eller ni är svenska.” 
 
Utifrån de knapphändiga svar som jag fått från pappan så är det svårt att veta vilka krav de har 
på sina barn att de tar till sig deras kultur men vad vi vet är att familjen inte tycker att kulturen är 
viktig. Det märks också på resonemanget kring hemspråket. På min fråga om de pratade 
spanska hemma svarade pappan att 
 
”Nej nej vi pratar svenska hemma med dem inte någon spanska alls. Vi tänkte hela tiden att 
vi skulle resa tillbaks men man reser inte tillbaks förrän man är där. Det ska vara en hem-
lighet mellan min fru och mig. Men de andra barnen de behöver inte veta något. De måste 
vara så svenska som möjligt.” 
 
Min följdfråga blev då en undran om hur barnen skulle klara sig sedan om de återvände till 
Chile? 
 
”Våra barn har ett passivt språk eftersom jag och min fru pratar spanska med varandra så 
att de har ett stort passivt språk” 
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Jag tolkar det som att föräldrarna inte aktivt försöker lära barnen något om kulturen utan de får 
den ändå. 
 
Vad vi däremot pratade mycket om och som jag tycker mig ha fått en klar bild av är att pappan 
tycker att det är viktigt att barnen tar del av den svenska kulturen. För det första så har föräld-
rarna nyligen flyttat från ett invandrartätt område till ett område med få invandrare. Den största 
orsaken till det är att deras barn bara har umgåtts med andra invandrarbarn och börjat tänka som 
dem. 
 
”De började att träffa några från Salvador … min son började att tänka ungefär som dem. 
Sen efter ett par år vi började upptäcka att han kände sig konstig här så det är därför vi 
flyttade till den här skolan för att här finns inte så många invandrare. Så nu har han börjat 
anpassa sig här i stället.” 
 
Han fortsätter 
 
”Men så fort vi flyttade hit så började han umgås med en pojke från Finland. Jag säger att 
du måste skaffa dig svenska kompisar de är mer vår kultur, du kan ha roligt med dem. Men 
han vill inte. Det är saker som jag får kämpa med. Han söker sig till dem och det är inte bra.” 
 
Här har vi alltså en situation där pappan inte har en självklar identitet han känner sig vilsen vet 
inte var han hör hemma. Samtidigt vill han att hans barn ska vara så svenska som möjligt. 
Barnen däremot tyr sig till barn från andra länder. Nyberg kallar denna reaktion från barnets 
sida för etnisk opposition. Föräldrarna har svårt att förmedla till barnen vilka värderingar de står 
för. Barnet väljer därför att ställa sig på Sveriges sida eller den egna kulturens sida. 
 
Sammanfattning 

Av de fem familjer som jag har intervjuat har jag kunnat urskilja tre olika sätt att se på sin kultur 
och den svenska kulturen. 
 

 Föräldrarna tycker det är viktigt att barnen känner till deras kultur men det är upp till 
barnen hur mycket de vill vara delaktiga i den. När det gäller den svenska kulturen är 
föräldrarna måna om att barnen lär sig leva i det samhället som de bor i. Svenska kul-
turen är inget hot mot föräldrarna utan även en del av deras vardag. Familjen har an-
passat sig bra till det svenska samhället och har bestämt sig för att det är här de vill leva. 
Barnen känner tillhörighet till Sverige. 

 Föräldrarna är inte negativa till att barnen lär sig om den svenska kulturen men det är 
den egna kulturen som man ska leva efter. Det är tydligt att så länge som barnen är unga 
så är det ingen fara att de tar till sig svenska värderingar men när de växer upp så 
kommer det att medföra mer problem, då föräldrarna vill att barnen ska göra på ett annat 
sätt. Det är också farligt att förbjuda vissa saker då det kan få motsatt effekt. Familjen 
lever efter gamla mönster och vill återvända om det går. 

 Föräldrarna har inte några större krav på att barnen lär sig deras kultur utan barnen får 
den ändå utan att man gör något speciellt. Kulturen är inte särskilt viktig. Föräldrarna 
känner inte tillhörighet till Sverige och inte till sitt gamla hemland heller. Föräldrarna 
vill att deras barn blir så svenska som möjligt. Barnen känner osäkerhet över vad för-
äldrarna vill och reagerar med att göra tvärtemot vad föräldrarna vill. De söker sig till 
sina egna alltså andra invandrarbarn. Barnen känner inte tillhörighet till Sverige. 
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4.3 Hur uppfattar invandrarföräldrarna den svenska skolan? 

4.3.1 Den allmänna uppfattningen om skolan 

För att få en uppfattning om vad föräldrarna har för tankar om skolan i allmänhet så ställde jag 
dessa frågor. Är det viktigt att barnen går i skolan? och Vad ska de lära sig i skolan? Alla 
föräldrar tycker att skolan är en viktig del i barnens liv. På frågan vad de ska lära sig i skolan 
svarade de bland annat. 
 
”Jag tycker att skolan överhuvudtaget ska vara ett ställe där man får kunskaper … för att 
kunna försörja sig i framtiden, för att få ett meningsfullt liv. Men jag tycker inte barnen ska 
gå i skolan hur som helst bara för att lära sig läsa och skriva, för jag tycker att det är mycket 
mer … Skolan har mycket mer att ge att respektera varandra, att arbeta i arbetslag. Men idag 
är jag rädd att det här kommer att kosta samhället i framtiden. För jag tycker inte att barn 
får tillräckligt med stöd som de borde få.” (Familj 1) 
 
”Jag ska lösa mina problem själv, jag måste kämpa själv. Det är jag som måste förändra mitt 
liv. Så min idé i skolan är att de måste lära sig grundläggande saker. De måste lära sig att 
använda hjärnan men sen ska jag på direkt sett påverka dem så att de blir så självständiga 
som möjligt.” (Familj 2) 
 
”Det är deras ansvar att gå i skolan och sköta det. Skolan ska ge dem så mycket kunskap som 
möjligt, förbereda dem för livet som kommer.” (Familj 3) 
 
”Allting” (Familj 4) 
 
”Det viktigaste, de ska vara bra i sitt samhälle i framtiden. Man önskar sig det bästa.” 
(Familj 5) 
 
4.3.2 Vad är positivt respektive negativt med svenska skolan? 

 
För att få föräldrarna att reflektera över skolan så bad jag dem tänka efter vilka skillnader som 
finns mellan den svenska skolan och skolan i hemlandet. Man måste dock tänka på att deras 
erfarenheter av skolan är från ca 20 till 30 år bakåt i tiden. Jag redovisar familjernas svar familj 
för familj. 
 
Familj 1 
 
”Jag tycker att det är viktigt med konkurrens i skolan för det finns på en gång när man 
kommer ut och jobbar.” 
 
Min följdfråga blev då om hon tyckte att de fanns det i svenska skolan? 
 
”Nej för man vill att alla barn ska vara lika och det är omöjligt, vi är alla olika så jag tycker 
om konkurrens finns och barnen kämpar för sina betyg och vissa märker att om de inte 
jobbar så får de inte bra betyg och det betyder att det blir en negativ konsekvens av det Men 
eftersom alla vet att de kommer att klara sig så bryr de sig inte så mycket om det inte är 
någon vuxen hemma som kräver det.” 
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Men alla ska väl få lika möjligheter? 
 
”Javisst lika möjligheter men man pratar om det så där men man får inte lika möjligheter. 
För om man ser här på klassen så de elever som är jätteduktiga och har gjort sitt jobb och 
sen finns ingen annan, det finns ingen som kan hjälpa dem att göra några extra uppgifter 
och de elever som har det jättesvårt, lärarna räcker inte till för att de ska hjälpa till de här 
barnen. För de här barnen hinner inte göra klart sakerna ändå så då är inte skolan på 
samma villkor ändå.” 
 
Var det mer konkurrens i din skola i hemlandet? 
 
”Ja det var mer konkurrens.” 
 
”Ja så jag längtar efter den konkurrensen mera läxor inte bara en läxa i veckan. Jag skulle 
föredra läxa varje dag att de jobbar en halvtimme eller en timme det är inte så mycket 
begärt.” 
 
Jag uppfattar det som om att hon gärna vill ha lite mer krav på barnen i skolan och att det inte 
ska finnas någon möjlighet att slippa undan med att göra ingenting. Det är viktigt att barnen ser 
vilka konsekvenser som blir av att inte göra sitt bästa. Det är alltså lite för slappt i skolan. 
 
Familj 2 
 
”Det går inte att bråka. Inne i skolan sitter man tyst kanske lite mer militär men det finns 
totalt respekt.” 
 
Är det bra? blir min följdfråga. Han ger ett exempel på en lärare som sett genom fingrarna när 
en elev blivit sextrakasserad. 
 
”Det skulle aldrig kunna hända i Chile. Här i Sverige måste man vara lite mer strikt.” 
 
Jag tolkar det som att även han tycker att det kan vara lite slappt i skolan ibland. Han saknar lite 
av respekt i skolan. 
 
På frågan vad som är bra med den svenska skolan svarar han att: 
 
”Det finns en massa resurser. Det finns allt så att man får utvecklas.” 
 
Familj 3 
 
”Där är det läraren som bestämmer undervisningen. Det är tyst hela tiden under lektionerna 
om det inte är diskussion är det tyst. Föräldrarna tar mer ansvar där eftersom man får betala 
för skolan. Jag kan tycka att föräldrarna tog lite mer ansvar för skolgången och det tycker 
jag är bra. Det är inte rätt att skolan ska ta allt ansvar. Det sätt man jobbar på i skolan (den 
svenska) är bra man får utvecklas mer som individ och det är viktigt. Men i bland kan det 
vara lite slappt. Barn som behöver stöd får det. I Chile är det inte så där gäller det att hänga 
med det är högt tempo.” 
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Familj 3 efterlyser lite mer engagemang från föräldrarna i skolan. De tycker också att det kan 
vara lite slappt i svenska skolan. Det som är bra är att barnen får en chans att utvecklas och får 
det stöd som de behöver man får utvecklas i sitt eget tempo. 
 
Familj 4 
 
”Man är tvungen att göra allt som de säger. Det är inte du som lärare som bestämmer i 
klassen. Man kan inte välja, här t.ex. kan man välja ämne efter årstiden men i Iran följer 
man boken som finns.” 
 
”När jag var i svenska skolan såg jag att barnen rör sig hela tiden. I Iran sitter de men det är 
inte heller bra att sitta hela tiden. Men här är mycket rörligt i klassrummet, det kanske är bra 
men i alla fall … Det är bra att de grupperar i klassrummet i Iran sitter de i rad men det är 
inte heller positivt men här är det mer rörligt.” 
 
Är det mer ordning i Iran menar du? 
 
”Nej det är inte mer ordning men i alla fall lite lugnare där. t.ex. jag har varit som praktikant 
på högstadiet och pojkarna satt så här (med armarna bakom nacken lite nonchalant). Jag 
tycker inte om det. Det är orespektabelt mot läraren. Man ska respektera läraren. Här vågar 
eleverna fråga och det är bra.” 
 
Det som är bra med svenska skolan är friheten att göra som man vill eleverna vågar prata. 
Negativt är när eleverna inte respekterar läraren. Att eleverna rör sig mycket i klassrummet är 
svårt att veta vad hon tycker om egentligen möjligtvis skulle det kunna vara lite lugnare i 
svenska skolan. 
 
Familj 5 
 
”Det är friheten vad man än gör så är det frihet” (skillnaden mellan Iranska och svenska 
skolan) 
 
Är det positivt? 
 
”Både ja och nej” 
 
Vad är positivt och negativt med svenska skolan? 
 
”Det är som jag säger det är mer fritt” 
 
”Vi har så där i mitt land att alla barn läser lika men här i Sverige alla läser olika i sin egen 
takt. Några är sämre andra bättre och så har vi också i vårt land men man måste lära sig att 
komma på samma nivå under den tiden de läser i samma årskurs. I Sverige är det inte så och 
det är fel tycker jag. I mitt land är vi alla lika men i svenska skolan har de inte uppfyllt sina 
kunskaper. Läraren måste ha mer ansvar. Läraren måste komma överrens med föräldrar 
eller någonting för att komma lika det är viktigast.” 
 
Familj 5 slutligen tycker att den största skillnaden mellan den Iranska skolan och den svenska är 
friheten att göra som man vill. Positivt med svenska skolan är att det är fritt. Negativt är att alla 
läser olika i Sverige. 
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4.3.3 Vilka svårigheter har föräldrarna i kontakten med skolan? 

De flesta av föräldrarna tycker inte att det är några problem i kontakten med skolan. Två av de 
fem familjerna uttryckte att det kunde finnas svårigheter i mötet med skolan. Familj 3 tyckte att 
lärarna kunde ha lite svårt med att säga rakt på sak vad som är fel. De lindar in det i stället för att 
säga som det är. De tycker vidare att de ibland får säga till lärarna att de ska var lite mer 
bestämda mot deras barn. Lärarna säger då att de inte kan göra det för det är inte rätt mot de 
andra barnen och de andra föräldrarna vill inte det. Detta är ett exempel på hur det kan skilja i 
synen på hur man uppfostrar barnen. Detta behöver inte nödvändigtvis ha med kulturen och 
göra. 
 
Familj 5 däremot uttryckte rent kulturella svårigheter i mötet med skolan men hade svårt att 
uttrycka vad som var svårt. 
 
”Det kan bli mycket fel när man inte förstår varandra. Om man är tyst i skolan så ska man 
inte döma den personen att den inte förstår man måste komma personen nära prata med den 
vad har den för svårigheter. Man är inte döv man är inte borta men man är nästan borta men 
personen är inte dum.” 
 
4.3.4 Lyssnar skolan på föräldrarnas önskemål? 

Familj 1 som tyckte att det skulle vara lite mer konkurrens i skolan frågade jag om de hade 
pratat med lärarna om det? 
 
”Nej det går inte, de lyssnar inte det tror jag man ser inte något större resultat.” 
 
Jag frågar vidare om de någon gång försökt att ta upp det med lärarna? 
 
”Ja det har vi pratat om men det är tydligen svårt att bryta mönstret som finns redan. Det är 
inte så många som är villiga att göra det.” 
 
Familj 2 tycker inte heller att det finns någon vits med att framföra önskemål. 
 
”Jag slösar inte tid för att säga sådana saker. Du anpassar dig. I Sverige kan man inte bara 
byta skola om det inte passar dig.” 
 
Familj 3 talar om öppet om det är någonting men tyckte inte att de fick så mycket respons från 
lärarna. 
 
Familj 4 och 5 tycker inte att det har kommit upp något speciellt som de behöver ta upp. 
 
Det som är intressant är dock att familj 5 som faktiskt utryckte att det fanns vissa svårigheter i 
kontakten med skolan inte tyckte att det fanns något som de behövde ta upp med lärarna. Familj 
5 är också den familj som skiljer sig mest i levnadsmönster mot det svenska samhället. Det 
borde alltså finnas vissa saker där man skiljer sig åt i uppfattningen om hur barnen ska upp-
fostras. 
 
En orsak till att det inte är några större problem just nu kan vara det som jag nämnt tidigare att 
barnet fortfarande är så pass ungt att det inte gör så mycket att barnet tar till sig svenska vär-
deringar. En annan orsak kan vara helt enligt Ehns teori att det råder en ”kulturell vapenvila” 
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även på den här skolan. Föräldrarna tycker att det fungerar bra eftersom lärarna inte låter 
konflikterna komma upp till ytan. 
 
Sammanfattning 

Föräldrarna tycker att det är viktigt att barnen går i skolan. I skolan ska barnen lära sig saker 
som gör att de klarar sig bra i framtiden. Det som föräldrarna tycker är positivt med svenska 
skolan är friheten, att alla barn har en chans att utvecklas, att det finns resurser. En av famil-
jerna, familj 1 som hade en bra inblick i svenska skolan såg inte så mycket positivt just nu med 
svenska skolan. De tyckte inte att alla barn fick samma möjlighet att utvecklas på grund av alla 
besparingar som gjorts de senaste åren. En oro som de säkert delar även med många svenska 
föräldrar. 
 
Det som föräldrarna upplevde som negativt med svenska skolan var att det kunde vara lite 
slappt. Både familj 1, 2, 3, och 4 uttryckte att det skulle kunna vara lite mer ordning. Familj 2 
och 4 pratade om att det var viktigt att det fanns respekt i skolan vilket saknades ibland i 
svenska skolan. Familj 5 däremot tyckte att det som var mest negativt var vårt sätt att undervisa 
barnen olika. För dem var det viktigt att alla barn var på samma nivå kunskapsmässigt när de 
bytte årskurs. Det märks att föräldrarna utgår från sin egen skolgång och gärna lyfter fram det 
som de tyckte var positivt från deras egen skolgång. De är invanda med ett mer auktoritärt 
skolsystem. Samtidigt som de tycker att skolan kan vara lite slapp i vissa fall så uppskattar de 
ändå den frihet som finns i svenska skolan. 
 
Tre av familjerna tyckte inte att det fanns några svårigheter i kontakten med svenska skolan. 
Familj 3 hade vissa svårigheter att få lärarna att vara mer bestämd mot sin son. Det var också 
svårt att få lärarna att tala om precis vilka problem som deras son hade i skolan. Familj 5 sa att 
de fanns svårigheter men hade aldrig tagit upp det med lärarna. 
 
På frågan om skolan lyssnar på deras önskemål i frågor som gäller deras barn? Tyckte familj 1, 
2 och 3 att de inte fick någon respons från lärarna, familj 2 tyckte inte ens att det var någon idé 
att ta upp något med lärarna. De övriga familjerna hade inte något som de behövde ta upp. 
Skolan upplevs inte som något stort problem från föräldrarnas sida. Föräldrarna tycker inte att 
skolan är något hot mot den egna kulturen. Om det finns saker som föräldrarna behöver ta upp 
så tycker tre av familjerna att de inte har något att säga till om i skolan. 
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5. Diskussion 

Syftet med mitt arbete var att visa hur några invandrarföräldrar resonerar i frågor som gäller 
deras barn. Min huvudfråga var, vilka förväntningar har invandrarföräldrarna på sina barn när 
det gäller att ta till sig den svenska kulturen respektive föräldrarnas kultur? 
 
Den svenska kulturen och föräldrarnas kultur 

Resultatet visade tre olika förhållningssätt. 
 

 Det är viktigt att barnen känner till kulturen men barnen väljer själva hur mycket de vill 
vara delaktiga i den. Föräldrarna tycker det är viktigt att barnen tar till sig svenska 
värderingar eftersom de ska leva i det svenska samhället. 

 Föräldrarna är inte negativa till att barnen lär sig den svenska kulturen, men det är den 
egna kulturen som barnen ska leva efter när de blir vuxna åtminstone vissa delar. 

 Föräldrarna har inga större krav på att barnen lär sig deras kultur de tar in den ändå 
passivt. Föräldrarna tycker däremot att det är viktigt att barnen tar del av den svenska 
kulturen och blir så svenska som möjligt. 

 
Hur uppfattar invandrarföräldrarna den svenska skolan? 

Resultatet visade att föräldrarna tycker att det är viktigt att barnen går i skolan och i skolan ska 
man framförallt lära sig saker man kan ha nytta av i framtiden i det samhälle man lever i. 
Negativt med svenska skolan var framförallt att det var lite slappt i vissa fall. Ett föräldrapar 
tyckte också att det var negativt att alla elever läste på olika nivå de var oroliga att eleverna inte 
fick lika kunskaper. Positivt var att svenska skolan var mycket friare och att alla elever fick en 
chans att utvecklas. 
 
De flesta av invandrarföräldrarna upplevde inte några större problem i kontakten med skolan 
bara två av de fem föräldrarna nämnde svårigheter. Tre av föräldrarna tyckte inte att de fick 
någon respons från lärarna om de hade några önskemål som gällde deras barn. En förälder 
tyckte inte ens att det var någon idé att framföra något önskemål. De resterande föräldrarna 
hade inte något som de behövde ta upp. Föräldrarna är i stort mycket positiva till svenska skolan 
vilket stämmer överrens med det som Wellros kommit fram till i sin forskning i ämnet. 
 
Undersökningen 

Det som slår mig i min undersökning är saknaden av problem och svårigheter. Jag hade väntat 
mig att det skulle innebära mer problem för föräldrarna än det var. Invandrarföräldrarna verkar 
i stort sett positiva till Sverige med ett undantag av pappan i familj 2 som inte trivdes i Sverige. 
Hos familj 5 kunde man se att det i framtiden kunde innebära vissa problem när det gällde 
uppfostran av barnen. Familjen var den familj som i min undersökning hade anpassat sig minst 
till det svenska samhället. Mamman pratade dock om att de fått göra avkall på vissa saker som 
t.ex. klädsel. De mer djupa värderingarna var dock de samma. Familjen upplevde också att det 
var svårt att komma in i det svenska samhället på grund av att svenskarna var så oåtkomliga. 
Hos de andra familjerna fanns inga större svårigheter som jag kan se. Man kan kanske förklara 
det med att de har varit i Sverige i många år och anpassat sig bra till det svenska samhället, de 
har glömt hur det var i början. Eller så är det så att det visst finns svårigheter som inte kommer 
fram i intervjuerna på grund av att föräldrarna inte riktigt vill erkänna att det kan finnas svå-
righeter ibland. En annan aspekt på det hela är Billy Ehns undersökning om det uteblivna 
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kulturmötet. Konflikterna döljs eftersom man koncentrerar sig på barnen och lärarna är skick-
liga på att tona ner eventuella konflikter. 
 
Jag uppfattade det som att föräldrarna hade lättare att uttrycka åsikter om i vilken mån de ville 
att barnen skulle ta del av deras kultur respektive den svenska kulturen. Det är ju ett ämne som 
de säkert hela tiden reflekterar över. Skolan däremot var det svårt att få fram några åsikter om. 
Det verkade inte som man kände till så mycket om skolan. Den förälder som hade mest åsikter 
om svenska skolan jobbade själv inom skolan då och då och hade därför en helt annan inblick i 
det svenska skolsystemet. 
 
Det kan alltså vara så att föräldrarna har för liten inblick i svenska skolan för att ha några åsikter 
om den. Några av föräldrarna (familj 1, 2 och 3) tyckte inte heller att de fick någon respons från 
lärarna om de hade några önskemål eller åsikter. De känner sig inte delaktiga i skolan och det 
kan också vara en orsak till att de inte har åsikter om skolan. Detta gör att just den delen av mitt 
arbete när det gäller invandrarföräldrarnas uppfattning om svenska skolan känns något tunn. 
 
Forskarna visar att det är svårt för barnen att tillhöra två olika kulturer. Det är många olika 
faktorer som spelar in hur invandrarbarnens identitet utvecklas. Både Lahdenperä, Nyberg, 
Borgström och Lidholm talar om hur viktigt det är hur invandrarbarnen blir bemötta av sin 
omgivning det vill säga det svenska samhället och föräldrarna. Nyberg delar upp invandrar-
familjerna i tre olika kategorier beroende på hur de förhåller sig till Sverige och sitt hemland. 
 
Jag kan i min egen undersökning se att det finns en tydlig koppling mellan invandrarfamiljernas 
levnadssätt. Hur de förhåller sig till den egna kulturen och den svenska? De tre familjer som 
bestämt sig för att stanna i Sverige har som jag redovisat tidigare ett mer öppet förhållande till 
Sverige. De vill att barnen blir en del av det svenska samhället. De vill dock fortfarande att 
barnen känner till sitt kulturarv. Barnen får ett bra bemötande från föräldrarnas sida vilket är 
mycket viktigt enligt både Borgström (1998) och Lahdenperä (1991). 
 
Nybergs andra kategori kännetecknas av att familjen fortfarande har en fot kvar i hemlandet. 
Familjen har inte bestämt sig för att stanna. I det fallet är det mycket vanligt med en etnisk 
opposition från barnets sida. Barnet väljer antingen Sverige eller föräldrarnas hemland att 
identifiera sig med. Så är fallet i familj två i min undersökning. Föräldrarna kan inte ge ett 
tydligt besked hur de ska förhålla sig till Sverige. Pappan sänder ut signaler att han inte trivs i 
Sverige samtidigt som han försöker få sitt barn att bli så svenskt som möjligt. Lahdenperä visar 
på fyra olika strategier från barnets sida vid ett negativt bemötande. Det som Nyberg kallar för 
etnisk opposition kallar Lahdenperä för isolering, att helt ta avstånd från det svenska. 
 
Den sista kategorin enligt Nyberg var det uteblivna uppbrottet det vill säga man fortsätter att 
leva efter de gamla mönstren i det nya hemlandet. Man umgås bara inom familjen. Familjen 
hade dock de svenska kontakter som var nödvändiga och man var ganska likgiltig till att andra 
i familjen hade dessa kontakter. Det var farligt att förbjuda något det kunde slå tillbaka. I min 
undersökning yttrade det sig genom att föräldrarna var mycket öppna när det gällde att barnen 
tog till sig de svenska värderingarna. Men det var mycket på grund av åldern på barnen. De var 
mycket osäkra på hur det skulle bli när barnen växte upp då de ville att de skulle leva mer efter 
deras egen kultur. Man hade i den här familjen inte släppt in det svenska samhället på samma 
sätt som föregående familjer i sitt levnadssätt. De var därför inte lika öppna för de svenska 
värderingarna som de familjer som bestämt sig för att stanna. 
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Vidare forskning 

Jag har i mitt arbete valt att studera hur invandrarföräldrarna förhåller sig till kulturen när det 
gäller deras barn men det är ju bara en av de många faktorer som gör att invandrarbarnen får en 
identitet. Vidare forskning skulle därför kunna vara att undersöka hur det svenska samhället 
bemöter invandrareleverna. Risken finns, hur bra bemötandet än är från den egna familjen, att 
det svenska samhället fortsätter att betrakta barnen som invandrare. De släpper inte in barnen i 
det svenska samhället på lika villkor som de svenska barnen. De kommer på det sättet att alltid 
känna sig som en invandrare fast de är födda i Sverige. Det handlar alltså inte så mycket om hur 
barnet gör utan vilka attityder som omgivningen har och förmedlar till barnen. 
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Sammanfattning


Syftet med detta arbete är att visa hur några invandrarföräldrar resonerar i frågor som gäller deras barn. Min huvudfråga är, vilka förväntningar har invandrarföräldrarna på sina barn när det gäller att ta till sig den svenska kulturen respektive föräldrarnas kultur? Undersökningen grundar sig på intervjuer med fem föräldrar. De frågor som jag ställt för att få svar på min huvudfråga är följande.


· Hur ser invandrarföräldrarna på att barnen tar till sig den svenska kulturen?


· Vilka krav har föräldrarna på att barnen tar till sig deras kultur?


· Hur uppfattar invandrarföräldrarna den svenska skolan?


Som komplement till undersökningen har jag också gjort en forskningsöversikt. Forskningen visar att hur barnen utvecklar sin identitet beror mycket på hur de blir bemötta av sin omgivning som till exempel skolan och hemmet. I mitt arbete har jag undersökt hur invandrarföräldrarna bemöter sina barn. Resultatet visar framförallt att hur man förhåller sig till den egna kulturen och den svenska kulturen är mycket beroende på hur integrerad i det svenska samhället man är. Integrationen i det svenska samhället beror i sin tur på hur familjen tänkt sig sin framtid. Tänker familjen flytta tillbaka till sitt hemland eller stanna i Sverige. Invandrarföräldrarna har en positiv syn på svenska skolan. Den är friare och ger barnen en möjlighet att utvecklas. Friheten kan leda till att skolan uppfattas som lite slapp i vissa fall.


Förord


Detta arbete som du nu håller i din hand skulle inte ha sett ut som det gör om jag inte fått hjälp på vägen. Jag vill därför tacka de föräldrar som tålmodigt har svarat på mina frågor och låtit mig ta del av deras tankar. Sist men inte minst vill jag också tacka min handledare Åke Tilander som varit ett bra stöd under arbetets gång.
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1. Inledning


Efter att ha gått på grundskollärarutbildningen i snart sju terminer finns det fortfarande en hel del moment som jag saknar i min utbildning. Det är framförallt mer kunskap i invandrarfrågor. Jag har i min utbildning haft förmånen att ha praktik på skolor där större delen av eleverna har haft invandrarbakgrund. Som lärare är det viktigt att bemöta dessa elever på ett bra sätt. Läraren måste ha i åtanke att eleven har en annan kulturell bakgrund. Att tillhöra en kultur och känna sig trygg i den innebär att man är medveten om de normer och regler som gäller i just den kulturen. Vi handlar hela tiden efter invanda mönster som har utvecklats i just vår kultur. Det som är svårt med de här tankemönstrena är att de är helt omedvetna, vi bara gör på ett visst sätt. Ett barn som kommer från ett annat land har anammat det landets levnadsmönster och de mönstren anses vara det normala för det barnet. I det nya landet stämmer inte dessa värderingar längre (Wellros 1992).


Seja Wellros har skrivit boken ”Ny i klassen” och hon tar upp de svårigheter som kan uppstå i ett kulturmöte. Efter att ha läst boken inser jag hur svårt det kan vara att byta kultur men också hur positivt det kan vara och hur mycket ett barn kan vinna på att bli bikulturell, det vill säga förmågan att anpassa sig till nya kulturer. Men för att nå detta krävs det att mötet med den nya kulturen blir så bra som möjligt. I skolan kan det vara svårt eftersom det är så många personer inblandade. Dels är det läraren som tillhör den svenska kulturen och dels invandrarföräldrarna som har sin kultur. I mitten står då barnet som måste bli en del av båda kulturerna. Om jag nu som lärare ska ha en möjlighet att bemöta mina invandrarelever på ett korrekt sätt är det viktigt att jag känner till deras kulturella bakgrund, var deras föräldrar står i frågor som gäller kultur och skola.


1.1 Syfte


De barn som finns med i min undersökning har alla det gemensamt att de tillhör två olika kulturer. De är födda i Sverige men deras föräldrar har ett annat hemland. För att barnen ska kunna tillägna sig en stark identitet så är det viktigt att de blir bemötta på ett bra sätt både från det svenska samhället och från föräldrarna. De ska inte behöva känna skam för någon av kulturerna och tvingas välja någon av dem. (Lahdenperäs 1991).


Syftet med arbetet är att visa hur några invandrarföräldrar resonerar i frågor som gäller deras barn. Ämnet är kulturen. Min huvudfråga är därför vilka förväntningar har invandrarföräldrarna på sina barn när det gäller att ta till sig den svenska kulturen respektive föräldrarnas kultur? För att få svar på min huvudfråga har jag tre underfrågor som jag utgår ifrån i min undersökning.


· Hur ser invandrarföräldrarna på att barnen tar till sig den svenska kulturen?


· Vilka krav har föräldrarna på att barnen tar till sig deras kultur?


· Hur uppfattar invandrarföräldrarna den svenska skolan?


Jag hoppas att mitt arbete ska leda till en ökad förståelse för hur familjesituationen kan se ut för ett invandrarbarn.


2. Metod


Jag har valt att använda mig av intervjun som metod i min studie. Att jag valde att göra intervjuer för att få svar på mina frågor beror först och främst på de personer som har ingått i studien det vill säga invandrarföräldrarna. Att skicka ut enkäter kändes som fel väg att gå eftersom jag inte visste hur bra svenska föräldrarna talade och om de skulle förstå mina frågor. Genom intervjuerna hade jag en chans att förtydliga och ställa följdfrågor om det behövdes för att de skulle utveckla sina svar.


Jag har haft frågor som jag utgått i från men jag har låtit föräldrarna styra samtalen. Det betyder att intervjuerna sett lite olika ut och inte följer ett visst bestämt mönster. För att få en teoretisk bakgrund har jag också gjort en litteraturstudie som komplement till min egen undersökning.


2.1 Urval och insamling av material


Tanken bakom urvalet av invandrarföräldrar har varit den att de skulle ha barn i skolan och att de hade bott i Sverige så pass länge att de hade ett svenskt språk. I övrigt har det inte funnits någon möjlighet att välja ut några speciella som jag tycker skulle gynna mina syften utan jag har intervjuat de som har ställt upp. För att få kontakt med föräldrar har jag kontaktat rektor på min praktikskola och genom henne fått fram vilka barn som har invandrarbakgrund på skolan. Jag har sedan pratat med deras lärare och skickat med ett brev hem till föräldrarna där jag beskriver mig själv och vad jag vill. I brevet har jag också skickat med de frågor som jag tänkte ställa för att föräldrarna skulle se vad det handlade om och så kunde de förbereda sig lite inför intervjun. Om föräldrarna ville ställa upp skrev de sitt telefonnummer och sedan kontaktade jag dem för att genomföra intervjun.


Min praktikskola ligger i ett område med mycket få invandrare så urvalet var inte så stort men jag gick sedan vidare med att fråga de föräldrar som jag fick svar av om de kände till någon annan förälder som skulle kunna ställa upp. Det resulterade i att jag även fick tag i en förälder som bodde i ett mer invandrartätt område. Jag har gjort sammanlagt fem intervjuer.


2.2 Materialbearbetning


Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av bandspelare därefter har jag skrivit ut dem på datorn för att få en tydlig bild av intervjun. Jag har sedan försökt att sammanställa intervjusvaren efter de frågeställningar som jag utgått från i mitt arbete. Jag använder mig av den fenomenografiska metoden, vilket innebär att man tittar på olika fenomen i stället för att man drar några generella slutsatser. Min undersökning kan alltså inte säga något generellt om invandrarföräldrarnas förhållningssätt i frågor om kultur och skola. Det är bara exempel från några invandrarföräldrar och hur det kan vara.


2.3 Undersökningen


Undersökningen och metodvalet har i stort sett fungerat bra. Svårigheten i undersökningen har varit intervjudelen. Det är mycket svårt att få en sann bild av hur det verkligen är. Det beror så mycket på hur öppna föräldrarna är hur mycket de vill delge mig av sina tankar, jag är också en person som kommer ifrån skolvärlden och jobbade samtidigt på den skolan som föräldrarna hade sina barn, jag kände till deras lärare och det kan också spela en stor roll i hur mycket invandrarföräldrarna tyckte att de kunde säga till mig.


Sedan är det också svårt att ställa rätt frågor, även om jag från början utgick från som jag tyckte klara frågor så var det inte alltid som att de frågorna gick fram utan jag fick formulera om mig under intervjuns gång. Det gjorde att intervjuerna såg lite olika ut. Jag tror dock att jag har fått ut mer av att välja just intervjun som metod i stället för en enkät undersökning.


3. Forskningsöversikt


3.1 Förklaring av några begrepp


Kultur


Mitt examensarbete handlar först och främst om ett möte mellan två olika kulturer det är därför logiskt att börja med att definiera ordet kultur. Enligt Seija Wellros (1995) som forskat i ämnet kulturmöten så finns det olika definitioner på ordet kultur. Wellros har i sitt arbete, ”Kommunikation med komplikationer” använt sig av några som hon finner relevanta för just hennes arbete, mötet mellan människor från olika länder de känns även relevanta i mitt arbete. Hannertz, Liljeström och Löfgren (Wellros 1995, s. 19) menar att kultur ”omfattar gemensamma kunskaper, värderingar erfarenheter och tankemönster” i en grupp av människor. Kunskapen är underförstådd, vi är inte medvetna att vi gör på ett visst sätt. Det är därför väldigt svårt för en person tillhörande en annan kultur att lära sig dessa tankemönster.


I Antologi om Flyktingbarn och deras föräldrar beskriver Gillis Herlitz (1994, s. 39-40) kulturen som ett kollektivt medvetande. Herlitz säger att vissa delar av en kultur är lättare att förändra som t.ex. klädsel medan andra mer djupa värderingar inte förändras lika lätt. Annick Sjögren (1993, s. 22) talar om en gemensam mentalitet. Hon stödjer sig på historiken Rune Hagens teori som menar att det är ”vanligt att uppfatta mentalitet som det konsensusbärande, det som binder ett samhälle samman trots individuella säregenheter och klassmässiga motsättningar” (1984). Mentaliteten är det sista som förändras i en kultur.


Två motsatta kulturer


För att förstå andra kulturer måste vi vara väl förtrogna med vår egen kultur menar Annick Sjögren (1993). Vilka mönster lever vi efter? Sjögren har studerat Sverige och länderna kring Medelhavet och jämfört dessa två skilda kulturer. I Sverige har vi ett individcentrerat samhälle som Sjögren kallar det. Vi betraktas från allra första början som självständiga individer. Familjen finns till för individens skull. Målet är att varje människa ska bli så självständig att hon kan klara sig själv utan familjen. I skolan är det viktigt att barnen får en egen sfär som t.ex. en egen krok att hänga kläderna på, en egen bänk att jobba vid osv.


I medelhavsländerna är det ett grupporienterat samhälle som gäller. I familjen är det inget som är uppdelat som mitt och ditt utan det tillhör alla. Individen är till för familjen. Detta visar sig också när man frågar föräldrar och lärare från dessa länder vilka som är de mest värdefulla egenskaperna man kan besitta som människa. Enligt Sjögren svarade föräldrarna respekt för äldre och föräldrar, hederlighet, medmänsklighet och förmåga att kommunicera. Svenska föräldrar däremot värderade gott självförtroende, självständighet, ansvarskänsla och hederlighet högst. När dessa två grupper möts utgår man alltså från två helt olika tankemönster.


Denho Özmen (1991, s. 17) visar i ”Skolans roll för barns språk, kultur och identitet” Schematiskt hur en kulturkonflikt kan se ut, mellan ett individ respektive grupporienterat samhälle.


		Samhälle med individcentrerad samlevnad (t.ex. Sverige)

		Övergångsstadium (Barnen i det nya samhället)

		Samhälle med kollektivcentrerad samlevnad (t.ex. Mellanöstern)



		Mål för fostran: Oberoende Äktenskap: Romantisk kärlek


Vid brott mot normerna: Skuld

		

		Mål för fostran: Beroende


Äktenskap: Kollektiv


angelägenhet


Vid brott mot normerna:


Skam





I ett individcentrerat samhälle betyder skuld att individen själv står för det som han eller hon gjort. I ett kollektivcentrerat samhälle betyder skam att om en person gör ett misstag så är det en skam för hela gruppen.


Familjen


Begreppet familj skiljer sig även i ett individ respektive grupporienterat samhälle. Familj för oss i Sverige innefattar bara kärnfamiljen alltså mamma, pappa och barn medan vid Medelhavet innefattar begreppet även den övriga släkten (Sjögren 1993). Eva Nyberg (1993) använder i sin avhandling, ”Barnfamiljers migration” begreppen kärnfamilj som betyder de närmaste i familjen alltså mamma, pappa, barn. Den utvidgade familjen betyder kärnfamiljen och den övriga släkten i en enda familj.


Maria Borgström (1998) som undersökt spanskamerikanska ungdomar och deras sociokulturella identitet fann att familjen var en viktig del för att utveckla en bra självkänsla. Familjen för de här ungdomarna representerade en trygghet, tryggheten av att vara medlem av en grupp som man gör i ett grupporienterat samhälle. I de flesta av ungdomarnas familjer pratade man spanska, språket hade en viktig funktion för att behålla sin kulturella identitet. Föräldrarna var dock inte negativa till att ungdomarna lärde sig både spanska och svenska.


3.2 Att vara mittemellan två kulturer

Barnens kultur


I mitt examensarbete har jag valt att koncentrera mig på hur invandrarföräldrar ser på skolan sin egen kultur och den svenska kulturen i frågor som gäller deras barn. Invandrarföräldrarna har levt större delen av sitt liv i ett annat land, vilket innebär att de har en annan kulturell bakgrund än barnen. Barnen tar del av två olika kulturer.


Barnens kulturarv kan lätt bli en börda anser Merike Lidholm (1994, s. 33) som är psykolog och har arbetat med de här frågorna om flykting och invandrarbarn inom barnomsorgen. Merike Lidholm menar att barnens kultur inte är samma som föräldrarnas men inte heller som samhället i övrigt. Om föräldrarna då nedvärderar den ena delen av barnens kultur som den svenska kommer barnen också själv att nedvärdera den delen av sin kultur.


Det kan också vara tvärtom, att omgivningen föraktar det främmande i barnens föräldrars kultur. Skolan och hemmet tar en stor plats i barnens värld och om dessa två ”inte överensstämmer i värden och mål, står barnet inför uppgiften att göra sin egen syntes av de skilda tankevärldarna” detta menar Annick Sjögren (1996, s. 233).


Negativt bemötande


Rädda barnen har gett ut en rapport som ligger till grund för ett seminarium som genomfördes i september 1991. Seminariet handlade om skolans roll för elevernas språk, kultur och identitetsutveckling. Denho Özmen (1991, s. 19) expert på skolverket betonar i rapporten hur viktigt det är att barnen känner tillhörighet där de bor, att de bemöts på ett bra sätt av det svenska samhället så att de inte känner sig som en utomstående. Om barnen inte känner tillhörighet kan det inte känna ansvar för det som finns här.


Det är inte bara det svenska samhället som har ett ansvar att bemöta barnen på ett bra sätt utan föräldrarnas förhållningssätt är också viktigt anser Lidholm (1994). I seminariet pratade Pirjo Lahdenperä (1991) psykolog vidare om vad ett sådant negativt bemötande kan få för konsekvenser. Enligt Lahdenperäs finns fyra olika strategier för ett negativt bemötande (1991, s. 14).


· Förnekande, barnen blir så svenskt som möjligt.


· Isolering, barnet isolerar sig helt från det svenska genom att hålla sig till sina egna.


· Kompensation, barnet kompenserar det negativa genom att visa sig duktig men det kan också bli tvärtom att barnet reagerar negativt och får uppmärksamhet genom att göra dåliga saker.


· Projektiv identifikation, barnet anpassar sig till den negativa uppfattning som omgivningen har, tar den till sig.


Identitet


Att ha en identitet är att veta vem man är. Lahdenperäs (1991, s. 16) påstår att hur identiteten utvecklas beror på hur personen blir bemött. Maria Borgström (1998) har gett ut en avhandling där hon belyser villkoren för en grupp spanskamerikanska ungdomars sociokulturella identitetsutveckling. Borgström (1998, s. 29) stödjer sig på Lange och Westins (1981) definition av identiteten. Lange och Westin delar upp identiteten i den subjektiva aspekten, identiteten för sig själv och den objektiva aspekten, identiteten för och genom andra. Den subjektiva kan sedan indelas i jag-identiteten och självuppfattningen det vill säga en omedveten känsla av att vara sig själv respektive de föreställningar man hyser om sig själv.


Den objektiva aspekten kan också delas in i två kategorier, social identitet och personlig identitet. Den sociala innebär att man benämner andra i breda sociala kategorier som kön, etnisk bakgrund mm. Den personliga identiteten är det karakteristiska som andra tilldelar en person och som gör den personen unik. Den sociokulturella identiteten utvecklar man hela livet genom att i samspel med andra handla i olika kulturella kontexter. De barn som det här arbetet handlar om befinner sig i de olika kontexterna hemmet, skolan och samhället. Borgström har ställt sig frågan hur dessa ungdomar som befinner sig mitt emellan två kulturer uppfattar sin egen situation. Hur de utvecklar sin sociokulturella identitet i samspel med andra.


Mötet med andra är alltså en viktig del i identiteten. För några av ungdomarna var lärarna deras enda svensk kontakt och eftersom de i de flesta fallen, dock omedvetet försökte göra dem så svenska som möjligt i stället för att integrera dem så blev bemötandet negativt med den följden att de kände sig utpekade och annorlunda. Många av de ungdomar som lever i två kulturer utvecklar ofta en ”dubbel identitet” enligt Gordon och Grosins teori, 1973 (Borgström 1998, s. 35) de tillhör två världar samtidigt. Några av ungdomarna i undersökningen kände sig integrerade, andra befann sig mitt emellan och den sista gruppen kände sig segregerade. Ett sätt att lösa problemen blir då att välja någon av kulturerna helt enligt Lahdenperäs teori.


Några resonerade dock att det inte hade någon betydelse var man var född. Det som var viktigt var att man visste vem man var och var man står i relationen till andra. Sjögren använder begreppet ”person” (Borgström 1998). Enligt Sjögren är det först i konfrontationen med annorlunda synsätt som man undrar över vad som är rätt och fel. Det föds ett behov av att sätta gränser för att skydda sig själv och sin integritet. Man får också ett behov av att veta var andra sätter sina gränser. Personbegreppet som Sjögren talar om innebär ”den syn människan har på sig själv och sin relation till omvärlden … som styr handlandet”. Man kan alltså se den dubbla identiteten som en tillgång och pendla mellan olika världar ta till sig det som passar bäst i den situationen som man befinner sig i. Man hittar sin egen väg till en identitet.


Det är alltså viktigt att lärare och förälder inte får barnet att känna skam för någon av kulturerna. Skolan måste titta på sitt eget arbetssätt istället för att skjuta över problemet på barnet och dennes familj. Det kanske är skolan som har svårt att förstå barnet och deras erfarenheter detta menar Lahdenperä (1991, s. 10).


Det är också ofta en svår situation för föräldrarna. Inga Gustavsson (Sylvander s. 98-99) psykolog som gjort studier på barnuppfostran i etniska minoriteter visar på att det är naturligt att invandrarföräldrarna uppfostrar barnen efter de uppfostringsmönster som finns i hemlandet. Barnen får alltså samma uppfostran som om de skulle ha bott kvar i hemlandet men parallellt med detta så tar barnen starkt intryck av de svenska värderingarna i t.ex. barnomsorg och skola. De anpassar sig snabbare än föräldrarna och föräldrarna tycker att de tappar kontrollen över barnen. Föräldrarna kan därför sätta hårt mot hårt och följden blir en negativ syn på den svenska kulturen.


3.3 Familjesituationen efter invandringen


Hur kan då en familjesituation se ut för ett invandrarbarn? Eva Nyberg kom 1993 ut med en avhandling, ”Barnfamiljers migration, familjers relationer i en förändrad livssituation”. Nyberg har fått fram tre olika kategorier av levnadsmönster hos familjerna. Den första kallar hon det definitiva uppbrottet det vill säga invandrarfamiljen har brutit helt med den utvidgade familjen i hemlandet. I den andra kategorin, en vilande tillhörighet har kärnfamiljen fortfarande kontakt med den utvidgade familjen och har kvar en fot i hemlandet men familjen har fortfarande en chans att leva sitt eget liv i det nya hemlandet utan den övriga familjens insyn.


Med ett uteblivet uppbrott den sista kategorin menas att kärnfamiljen bara är en start på ursprungsfamiljens flytt till Sverige. Hela familjen flyttar sina bopålar till Sverige men fortsätter leva efter samma mönster som hemifrån.


Det definitiva uppbrottet


Det intressanta i Eva Nybergs forskning är att se hur dessa tre familjekategorier förändras på grund av det sätt som de förhåller sig till Sverige. I det definitiva uppbrottet kom familjerna till en punkt när de insåg att de var tvungna att ta tag i sitt liv i Sverige och från att ha levt provisoriskt går man över till att tänka på sin framtid i Sverige. Man lär sig språket, får ordning på barnomsorg och skaffar sig ett möblerat hem avsett att bo i långt framöver. Efter detta kan man se en förändring till att vara mer öppen och tillmötesgående mot svenskar. Man vill att barnens liv i samhället ska vara så problemfritt som möjligt.


Den vilande tillhörigheten


Den vilande tillhörigheten definierades av att familjen hade två hemländer. De hade en fot kvar i det gamla hemlandet och en i det nya landet. Fast familjen har kontakt med den utvidgade familjen så står kärnfamiljen ensam i det nya landet. Man är ensam förälder och har inte den utvidgade familjen att förlita sig på. Föräldrarna är tvungna att vända sig till andra personer inom barnomsorgen för att få råd om sina barn.


Barnen tillbringar den största delen av sin tid med svenska vuxna och barn och det gör att de kanske visar ett mindre intresse för den egna familjen. Här kan lätt uppstå en lojalitetskonflikt mellan barnet och föräldrarna. Nyberg talar även om en reaktion från föräldrarna som är tvärt emot. Föräldrarna tycker att barnen visar för lite intresse av det svenska. Nyberg kallar det för etnisk opposition från barnens sida. Barnet ställer sig på antingen föräldrarnas sida och avvisar det svenska eller väljer den svenska kulturen och avvisar föräldrarnas kultur. Nyberg vill förklara detta med att föräldrarna har svårt att förmedla till barnen vilka värderingar de står för ”hur den kulturella förankringen i Sverige och i hemlandet ska se ut” (Nyberg 1993, s. 152). Barnet löser problemet genom att välja Sverige eller inte Sverige.


Det uteblivna uppbrottet


I det uteblivna uppbrottet slutligen sker inga större förändringar i början. Sverige ses mer som ett land där man kan leva ett mer skyddat liv än i hemlandet. Levnadsmönstret blir det samma. Den familj som var först med att flytta hjälper den nyinflyttade familjen med kontakterna med det svensk samhället. Dock så bor familjen i ett annat land och man tvingas ändå ha vissa kontakter som t.ex. barnomsorg och arbete.


Familjerna i studien gick inte heller emot svenska kontakter utan de verkade vara likgiltiga inför att enskilda familjemedlemmar tog kontakt med svenska samhället. Nyberg tror att det kan ha att göra med att familjen inte har den kunskap som krävs för att ge goda råd. Sedan kunde det också vara en strategi att inte låtsas om att det var ett hot mot familjens kultur ungefär att det som inte är förbjudet är inte så märkvärdigt.


3.4 Föräldrarna och skolan


Hur uppfattar invandrarföräldrar den svenska skolan?


Annick Sjögren (1996) har gjort studier hur invandrarföräldrar ser på den svenska skolan. Man måste först och främst ta hänsyn till att barnen börjar skolan ca 20 till 30 år senare än sina föräldrar. Att de också börjar skolan i ett helt annat land gör att klyftan mellan föräldrar och barn blir ännu större. Invandrarföräldrar är oftast enligt Sjögren mycket positiva till svenska skolan. De vill som vilka andra föräldrar som helst att det ska gå bra för barnen och att de ska komma in i det svenska samhället på ett bra sätt. Det är viktigt för dem att barnen lär sig svenska och umgås med svenska barn. Sjögren skriver i artikeln att det finns en oro bland många invandrarföräldrar på skolor där majoriteten är invandrarbarn att barnen inte får samma chans att lära sig svenska språket.


Det som föräldrarna ofta upplever som något negativt är skolans brist på disciplin och respekt. Sjögren (1993) betonar dock att detta med respekt kan man tolka olika utifrån vilken kultur man tillhör. I ett grupporienterat samhälle betyder respekt att man respekterar den sociala hierarkin det vill säga den yngre respekterar den äldre osv. I ett individcentrerat samhälle är respekt den egenskap som får en individ att respektera var och en som sig själv oberoende av den hierarkiska ordningen.


Seija Wellros (1995) har gett ut en avhandling som heter Kommunikation med komplikationer, där hon ställt frågan vilka problem som kan uppstå när invandrarbarn möter den svenska skolan och dess oskrivna regler. Barnen kommer från länder där skolorna har en mycket auktoritär prägel. Det som ofta blir det största problemet för barnen i anpassningen till svenska skolan är det fria arbetssättet som skolan i Sverige har. Det är svårt att ta den svenska skolan på allvar eftersom det inte är någon märkbar skillnad mellan läraren och eleverna. Respekten saknades tyckte eleverna, alltså respekten för den hierarkiska ordningen. Det var dock roligare att gå i skolan när man inte behövde vara rädd tyckte eleverna.


Det uteblivna kulturmötet


Wellros tar upp de problem som ofta uppstår i ett kulturmöte. Folklivsforskaren Billy Elin (1996) däremot tar upp en annan aspekt på kulturmötet. Ehn har genomfört en studie på ett daghem i en förort där sammanlagt 14 olika kulturer möts. Han trodde att studierna skulle visa på tydliga kulturkrockar men så var inte fallet. Visst fanns det konflikter men de kom aldrig upp till ytan. Man var helt enkelt noga med att hålla dessa konflikter borta från verksamheten. Billy Ehn kallar det för ”kulturell vapenvila”.


På daghemmet är det barnen som gäller. Daghemmet blir som en fristad en kyrka där konflikter undviks. Barnens behov bagatelliserar den ”kulturella komplexiteten”. Genom att personalen visar samarbetsvilja och lugn i de praktiska bestyren med föräldrarna invävs invandrarföräldrarna sakta men säkert i de svenska värderingarna. Ehn menar att förskolan ger ett dubbelt budskap det vill säga man ska visa respekt för andra kulturer men ju mer lika vi är ju lättare går det att komma överens.


4. Resultat av intervjuerna


4.1 Beskrivning av familjerna

Familj 1


Mamman kommer från Jugoslavien och pappan från Etiopien. De träffade varandra i Jugoslavien men kunde inte bo i vare sig i Jugoslavien eller i Etiopien därför flyttade de till Sverige där de har bott sedan 1984. De har två barn båda är födda i Sverige. Familjen blandar traditioner från alla tre kulturerna, den svenska, jugoslaviska och etiopiska. De har kommit in i det svenska samhället bra eftersom de kunde välja var de ville bo någonstans. De har bott i småstäder och det har inte funnits några landsmän att umgås med. Familjen har inga planer på att flytta tillbaka för att då skulle de ju vara tvungna att skilja sig från varandra. Att välja någon av hemländerna skulle inte heller gå för de skulle inte bli accepterade i varandras familjer. Mamman tycker att hon har flyttat klart nu hon är för gammal för att börja om igen. Hon tycker att flytta till ett annat land är som att börja om från början och det vill hon inte uppleva igen. Föräldrarna tycker att det är viktigt att barnen har sina rötter i Sverige.


Familj 2


Mamman och pappan kommer från Chile och de har tre barn alla födda i Sverige. De har bott i Sverige i 10 år men första året på flyktingförläggning och där var man mycket isolerad tyckte pappan. De blandar traditioner från båda kulturerna men de tycker inte att traditioner är särskilt viktiga, de deltar inte i de festligheter som andra chilenare ordnar i Gävle. Pappan har sin mamma här i Gävle men den övriga familjen är kvar i Chile. Han anser att den viktigaste delen av familjen finns i Sverige. De andra spelar ingen roll. Båda föräldrarna vill återvända till hemlandet eller något land som liknar Chile i språk och klimat t.ex. Spanien. Pappan har varit på besök i Chile för några år sedan och han tycker att han inte är svensk men inte heller chilensk. Det enda han vet är att han inte kan bo i Sverige. Han trivs inte i Sverige det är ett tufft klimat och han känner sig inte fri. Han känner sig fortfarande som en invandrare och har svårt att förstå hur svenskarna tänker efter 10 år i Sverige.


Familj 3


Föräldrarna kommer från Chile men har innan de kom till Sverige studerat en tid i Tyskland. Det flyttade till Sverige helt frivilligt för 13 år sedan och var därför väldigt öppna för Sverige från början. De har två barn som är födda i Sverige. De blandar traditioner från båda kulturerna. De umgås med både svenskar och chilenare, mamman har en kusin från Chile i Gävle. Pappans familj bor även i Sverige men inte i Gävle. De tänker inte återvända till Chile med tanke på barnen som är födda i Sverige.


Familj 4


Föräldrarna kommer från Iran där de arbetade som lärare. De var tvungna att fly på grund av att pappan motarbetade militären när de skulle värva hans elever till kriget. De har fyra barn två av dem är födda i Iran och var 8 och 6 år när de flydde. De tycker att de har anpassat sig bra till Sverige. Mamman har fått mycket hjälp av kyrkan i Gävle som har samtalsgrupper med kvinnor från olika länder. De träffas i kyrkan och diskuterar allt möjligt. Familjen umgås med både svenskar och landsmän. I Gävle finns det ungefär 18 kvinnor från samma stad som familjen kommer i från och de träffas och har särskilda kvinnofester.


De trivdes aldrig i Iran eftersom man inte fick bestämma själv hur man ville leva det var så många regler som skulle följas. I Sverige så har livet förändrats mycket tycker de hur de klär sig, äter och bor, men det finns också mycket kvar från det gamla hemlandet. De är inte religiösa och i Iran så levde de på ett sätt hemma och utanför hemmet så rättade sig efter reglerna som t.ex. att bära slöja. Mamman har varit på besök i hemlandet en gång men hon trivdes inte där säger hon. Hon saknar att ha sin familj runt henne men hon vill inte återvända. Pappan kan inte återvända på grund av att han är anmäld till polisen.


Familj 5


Familjen kommer från Iran. Mamman flyttade till Sverige för 10 år sedan med sina föräldrar och sina syskon. Pappan flyttade till London men kom sedan till Sverige att de skulle gifta sig var uppgjort redan i Iran. De lever ett religiöst muslimskt liv. Mamman har tidigare använt slöja men hon har tagit bort den på grund av alla reaktioner hon får från andra människor. De vill återvända till Iran om de får ett jobb men de tycker inte att de kan lita riktigt på myndigheterna de säger en sak och menar en annan så en så länge tycker de att de inte kan flytta. De har två flickor båda födda i Sverige. De umgås mest inom familjen och har inte några svenska bekanta. De upplever svenskarna som tillbakadragna.


Sammanfattning


De flesta familjerna har anpassat sig bra till det svenska samhället. De umgås med både svenskar och landsmän. Om man ska placera familjerna i de kategorier som Eva Nyberg nämner i sin forskning så skulle jag enligt min bedömning sätta familjerna 1, 3 och 4 i kategorin det definitiva uppbrottet. De har inga som helst planer på att återvända till sitt hemland utan har anpassat sig till Sverige och planerar att stanna i Sverige.


Familj 2 däremot har fortfarande en fot kvar i det gamla hemlandet även om det inte är familjebanden som håller dem kvar vid Chile. De har planer på att flytta tillbaka men har ändå skaffat sig ett liv i Sverige under tiden. De tillhör alltså kategorin den vilande tillhörigheten. Den sista familjen har inte anpassat sig lika mycket som de övriga utan lever i stor sett efter gamla mönster och umgås i princip bara med den egna familjen. De har föräldrar och syskon i Gävle och vill gärna återvända till sitt hemland. Den kategori som passar bäst i det här fallet är det uteblivna uppbrottet.


4.2 Hur ser invandrarföräldrarna på att barnen tar till sig den svenska kulturen och vilka krav har föräldrarna att barnen tar del av deras kultur?


De familjer som bestämt sig för att det är i Sverige de ska bo i framtiden har en mycket positiv inställning till det svenska. De vill att barnen blir en del av det svenska samhället och att de lär sig att leva där. Viktigt är också att påpeka att dessa familjer bor i ett område med få invandrare. Deras barn går på en skola med få invandrare och har oftast bara svenska kamrater. Familjerna har också anpassat sig bra till Sverige och umgås med både svenskar och landsmän. De har släppt in svenska traditioner i hemmen. På frågan om de tyckte att det var bra att barnen tog del av svenska värderingar fick jag bland annat dessa svar:


”Ja eftersom de lever i det svenska samhället så måste de lära sig hur det svenska samhället fungerar, men om jag kräver att de ska leva på ett annat sätt … så skulle det vara overkligt. För man måste känna tillhörighet till det landet man bor i” (familj 1)


”Jag förhindrar inte att de lär sig den svenska kulturen …” ”Ja de ska ju bo här” (familj 4)


När det gäller den egna kulturen så har familjerna en mycket avslappnad inställning till i vilken mån barnen ska lära sig deras kultur. Det är viktigt att de känner till den men de har inga krav på att de ska ta till sig den, de väljer själva. De anser också att kulturen är något som de får automatiskt hemifrån utan att de gör något speciellt.


”Det är viktigt att de känner till den men de behöver inte ta till sig det där. Vi kräver inte det av dem. De avgör själva vad de tycker om” (familj 1)


”De får det om de vill eller inte.” ”Ja de ser och vi sitter och pratar men det är viktigt att de får ta del av mina värderingar det kan inte skolan göra, etik och moral det måste komma hemifrån.” (familj 3)


”När det blir storhelg eller en stor dag så tycker jag att de ska veta varför jag firar och de deltar de kommer och hjälper mig. De lär sig när jag håller på med det. De hjälper och frågar varför. De har lärt sig utan att jag har tvingat dem till min kultur.” … ”Vi ska behålla båda kulturerna.” (familj 4)


Föräldrarna i det här fallet är väl förankrade i det svenska samhället har inga planer på att lämna landet. Man kan därför tro att barnen känner tillhörighet till Sverige de vet vad som gäller vilket var en viktig del i att känna tillhörighet till sitt hemland enligt Nyberg (1993). Föräldrarna förmedlar inte några negativa tankar om den svenska kulturen utan barnen får själva välja i vilken mån de vill ta till sig föräldrarnas kultur. Dessa barn borde därför inte känna någon skam för den svenska kulturen (Lidholm 1994). En mamma tycker sig kunna se det hos sina barn och uttrycker det så här:


”Mina barn tänker som vanliga svenska ungdomar. Visst är det olika hemma. Det skulle vara kul att prova att bo i Amerika tänker de men det är inte det här att det är inte vårt land utan vi ska återvända någon gång. Det vill jag inte att mina barn ska känna så.”

Familj 5 skiljer sig först och främst på grund av att de lever i ett område med många invandrare. Barnet går på en skola med hög frekvens av invandrarbarn. De umgås inte med svenskar utan tillbringar mesta tiden med familjen. Barnen ska lära sig både den svenska kulturen och föräldrarnas men på frågan om det är viktigt att barnen tar del av föräldrarnas kultur svarar mamman att


”Ja det är klart. Jag försöker att tala med åtminstone den stora. Jag sitter och talar med henne. Vad vi har för bakgrund, vad vi gör för någonting, vill jag att hon ska göra det”

Till en början verkar det som om mamman inte har några speciella krav på sitt barn när det gäller kulturen men när jag ställer frågan om det stämmer att de inte har några speciella krav så får jag svaret ”Ja ännu så länge” Jag ber henne att utveckla vad hon menar och hon säger så här


”Ja man vet inte hur det kommer att bli det är flickor. Flickor är mer bekymmer i min kultur för föräldrarna än pojkarna, det är kanske fel att säga det men muslimer är så. Jag vet inte det är religionen som säger att när man blir tillräckligt gammal ska man behandla olika, hålla sig mera hemma, men hon har inte kommit i den åldern än. Vi har inte pratat om det så mycket. Hon är inte den som grejar så mycket.”

Ni kommer alltså att senare ha andra regler för henne blev min följdfråga.


”Ja man gör så gott man kan men utan att vara hård man kan inte sätta gränser det är farligt.”

Jag tolkar det så att familjen vill att barnen lär sig både den svenska kulturen och föräldrarnas men föräldrarnas kultur är den som barnet ska leva efter åtminstone när barnet blir vuxen. Dock vet mamman att det kan bli motsatt effekt att förbjuda något så hon poängterar att de inte ska vara hårda mot henne. Mamman är överhuvudtaget väldigt osäker på hur det kommer att bli i framtiden. När jag påpekar att hon faktiskt tillhör två olika kulturer så säger hon att


”Ja precis när kommer den tiden det dröjer kanske fyra till fem år till. Då kanske man växer upp i svenska kulturen och hon lär känna sig i min kultur och då kanske det inte blir likadant. Kanske man får vänta till tiden kommer in.”

Det är alltså något som ska lösa sig med tiden men än så länge har föräldrarna inte något emot att barnet tar del av den svenska kulturen. I det här fallet kan det alltså bli en lojalitetskonflikt mellan barn och föräldrar så småningom. Mamman pratar om att det kan vara farligt att förbjuda något och det var enligt Nyberg en av de strategier som var vanliga bland familjer tillhörande kategorin det uteblivna uppbrottet. Man var ganska likgiltig till att familjemedlemmarna hade svenska kontakter.


Familj 3 slutligen är svår att få grepp om eftersom pappan som jag intervjuade inte har svarat så konkret på mina frågor. De är inte så traditionsbundna, tycker inte att traditioner är så viktiga. Vi pratade mycket om att återvända till hemlandet. Pappan var helt på det klara med att han ville flytta från Sverige men var mycket splittrad i den frågan han kände sig nämligen inte som Svensk men inte heller som Chilensk. När vi pratade om den här frågan så sa pappan att


”Vi brukar aldrig säga till dem att vi ska åka tillbaka till Chile absolut ingenting för att pressa dem. Inte säga ni är Chilenska eller ni är svenska.”

Utifrån de knapphändiga svar som jag fått från pappan så är det svårt att veta vilka krav de har på sina barn att de tar till sig deras kultur men vad vi vet är att familjen inte tycker att kulturen är viktig. Det märks också på resonemanget kring hemspråket. På min fråga om de pratade spanska hemma svarade pappan att


”Nej nej vi pratar svenska hemma med dem inte någon spanska alls. Vi tänkte hela tiden att vi skulle resa tillbaks men man reser inte tillbaks förrän man är där. Det ska vara en hemlighet mellan min fru och mig. Men de andra barnen de behöver inte veta något. De måste vara så svenska som möjligt.”

Min följdfråga blev då en undran om hur barnen skulle klara sig sedan om de återvände till Chile?


”Våra barn har ett passivt språk eftersom jag och min fru pratar spanska med varandra så att de har ett stort passivt språk”

Jag tolkar det som att föräldrarna inte aktivt försöker lära barnen något om kulturen utan de får den ändå.


Vad vi däremot pratade mycket om och som jag tycker mig ha fått en klar bild av är att pappan tycker att det är viktigt att barnen tar del av den svenska kulturen. För det första så har föräldrarna nyligen flyttat från ett invandrartätt område till ett område med få invandrare. Den största orsaken till det är att deras barn bara har umgåtts med andra invandrarbarn och börjat tänka som dem.


”De började att träffa några från Salvador … min son började att tänka ungefär som dem. Sen efter ett par år vi började upptäcka att han kände sig konstig här så det är därför vi flyttade till den här skolan för att här finns inte så många invandrare. Så nu har han börjat anpassa sig här i stället.”

Han fortsätter


”Men så fort vi flyttade hit så började han umgås med en pojke från Finland. Jag säger att du måste skaffa dig svenska kompisar de är mer vår kultur, du kan ha roligt med dem. Men han vill inte. Det är saker som jag får kämpa med. Han söker sig till dem och det är inte bra.”

Här har vi alltså en situation där pappan inte har en självklar identitet han känner sig vilsen vet inte var han hör hemma. Samtidigt vill han att hans barn ska vara så svenska som möjligt. Barnen däremot tyr sig till barn från andra länder. Nyberg kallar denna reaktion från barnets sida för etnisk opposition. Föräldrarna har svårt att förmedla till barnen vilka värderingar de står för. Barnet väljer därför att ställa sig på Sveriges sida eller den egna kulturens sida.


Sammanfattning


Av de fem familjer som jag har intervjuat har jag kunnat urskilja tre olika sätt att se på sin kultur och den svenska kulturen.


· Föräldrarna tycker det är viktigt att barnen känner till deras kultur men det är upp till barnen hur mycket de vill vara delaktiga i den. När det gäller den svenska kulturen är föräldrarna måna om att barnen lär sig leva i det samhället som de bor i. Svenska kulturen är inget hot mot föräldrarna utan även en del av deras vardag. Familjen har anpassat sig bra till det svenska samhället och har bestämt sig för att det är här de vill leva. Barnen känner tillhörighet till Sverige.


· Föräldrarna är inte negativa till att barnen lär sig om den svenska kulturen men det är den egna kulturen som man ska leva efter. Det är tydligt att så länge som barnen är unga så är det ingen fara att de tar till sig svenska värderingar men när de växer upp så kommer det att medföra mer problem, då föräldrarna vill att barnen ska göra på ett annat sätt. Det är också farligt att förbjuda vissa saker då det kan få motsatt effekt. Familjen lever efter gamla mönster och vill återvända om det går.


· Föräldrarna har inte några större krav på att barnen lär sig deras kultur utan barnen får den ändå utan att man gör något speciellt. Kulturen är inte särskilt viktig. Föräldrarna känner inte tillhörighet till Sverige och inte till sitt gamla hemland heller. Föräldrarna vill att deras barn blir så svenska som möjligt. Barnen känner osäkerhet över vad föräldrarna vill och reagerar med att göra tvärtemot vad föräldrarna vill. De söker sig till sina egna alltså andra invandrarbarn. Barnen känner inte tillhörighet till Sverige.


4.3 Hur uppfattar invandrarföräldrarna den svenska skolan?


4.3.1 Den allmänna uppfattningen om skolan


För att få en uppfattning om vad föräldrarna har för tankar om skolan i allmänhet så ställde jag dessa frågor. Är det viktigt att barnen går i skolan? och Vad ska de lära sig i skolan? Alla föräldrar tycker att skolan är en viktig del i barnens liv. På frågan vad de ska lära sig i skolan svarade de bland annat.


”Jag tycker att skolan överhuvudtaget ska vara ett ställe där man får kunskaper … för att kunna försörja sig i framtiden, för att få ett meningsfullt liv. Men jag tycker inte barnen ska gå i skolan hur som helst bara för att lära sig läsa och skriva, för jag tycker att det är mycket mer … Skolan har mycket mer att ge att respektera varandra, att arbeta i arbetslag. Men idag är jag rädd att det här kommer att kosta samhället i framtiden. För jag tycker inte att barn får tillräckligt med stöd som de borde få.” (Familj 1)


”Jag ska lösa mina problem själv, jag måste kämpa själv. Det är jag som måste förändra mitt liv. Så min idé i skolan är att de måste lära sig grundläggande saker. De måste lära sig att använda hjärnan men sen ska jag på direkt sett påverka dem så att de blir så självständiga som möjligt.” (Familj 2)


”Det är deras ansvar att gå i skolan och sköta det. Skolan ska ge dem så mycket kunskap som möjligt, förbereda dem för livet som kommer.” (Familj 3)


”Allting” (Familj 4)


”Det viktigaste, de ska vara bra i sitt samhälle i framtiden. Man önskar sig det bästa.” (Familj 5)


4.3.2 Vad är positivt respektive negativt med svenska skolan?


För att få föräldrarna att reflektera över skolan så bad jag dem tänka efter vilka skillnader som finns mellan den svenska skolan och skolan i hemlandet. Man måste dock tänka på att deras erfarenheter av skolan är från ca 20 till 30 år bakåt i tiden. Jag redovisar familjernas svar familj för familj.


Familj 1


”Jag tycker att det är viktigt med konkurrens i skolan för det finns på en gång när man kommer ut och jobbar.”

Min följdfråga blev då om hon tyckte att de fanns det i svenska skolan?


”Nej för man vill att alla barn ska vara lika och det är omöjligt, vi är alla olika så jag tycker om konkurrens finns och barnen kämpar för sina betyg och vissa märker att om de inte jobbar så får de inte bra betyg och det betyder att det blir en negativ konsekvens av det Men eftersom alla vet att de kommer att klara sig så bryr de sig inte så mycket om det inte är någon vuxen hemma som kräver det.”

Men alla ska väl få lika möjligheter?


”Javisst lika möjligheter men man pratar om det så där men man får inte lika möjligheter. För om man ser här på klassen så de elever som är jätteduktiga och har gjort sitt jobb och sen finns ingen annan, det finns ingen som kan hjälpa dem att göra några extra uppgifter och de elever som har det jättesvårt, lärarna räcker inte till för att de ska hjälpa till de här barnen. För de här barnen hinner inte göra klart sakerna ändå så då är inte skolan på samma villkor ändå.”

Var det mer konkurrens i din skola i hemlandet?

”Ja det var mer konkurrens.”

”Ja så jag längtar efter den konkurrensen mera läxor inte bara en läxa i veckan. Jag skulle föredra läxa varje dag att de jobbar en halvtimme eller en timme det är inte så mycket begärt.”

Jag uppfattar det som om att hon gärna vill ha lite mer krav på barnen i skolan och att det inte ska finnas någon möjlighet att slippa undan med att göra ingenting. Det är viktigt att barnen ser vilka konsekvenser som blir av att inte göra sitt bästa. Det är alltså lite för slappt i skolan.


Familj 2


”Det går inte att bråka. Inne i skolan sitter man tyst kanske lite mer militär men det finns totalt respekt.”

Är det bra? blir min följdfråga. Han ger ett exempel på en lärare som sett genom fingrarna när en elev blivit sextrakasserad.


”Det skulle aldrig kunna hända i Chile. Här i Sverige måste man vara lite mer strikt.”

Jag tolkar det som att även han tycker att det kan vara lite slappt i skolan ibland. Han saknar lite av respekt i skolan.


På frågan vad som är bra med den svenska skolan svarar han att:


”Det finns en massa resurser. Det finns allt så att man får utvecklas.”

Familj 3


”Där är det läraren som bestämmer undervisningen. Det är tyst hela tiden under lektionerna om det inte är diskussion är det tyst. Föräldrarna tar mer ansvar där eftersom man får betala för skolan. Jag kan tycka att föräldrarna tog lite mer ansvar för skolgången och det tycker jag är bra. Det är inte rätt att skolan ska ta allt ansvar. Det sätt man jobbar på i skolan (den svenska) är bra man får utvecklas mer som individ och det är viktigt. Men i bland kan det vara lite slappt. Barn som behöver stöd får det. I Chile är det inte så där gäller det att hänga med det är högt tempo.”

Familj 3 efterlyser lite mer engagemang från föräldrarna i skolan. De tycker också att det kan vara lite slappt i svenska skolan. Det som är bra är att barnen får en chans att utvecklas och får det stöd som de behöver man får utvecklas i sitt eget tempo.


Familj 4


”Man är tvungen att göra allt som de säger. Det är inte du som lärare som bestämmer i klassen. Man kan inte välja, här t.ex. kan man välja ämne efter årstiden men i Iran följer man boken som finns.”

”När jag var i svenska skolan såg jag att barnen rör sig hela tiden. I Iran sitter de men det är inte heller bra att sitta hela tiden. Men här är mycket rörligt i klassrummet, det kanske är bra men i alla fall … Det är bra att de grupperar i klassrummet i Iran sitter de i rad men det är inte heller positivt men här är det mer rörligt.”

Är det mer ordning i Iran menar du?


”Nej det är inte mer ordning men i alla fall lite lugnare där. t.ex. jag har varit som praktikant på högstadiet och pojkarna satt så här (med armarna bakom nacken lite nonchalant). Jag tycker inte om det. Det är orespektabelt mot läraren. Man ska respektera läraren. Här vågar eleverna fråga och det är bra.”

Det som är bra med svenska skolan är friheten att göra som man vill eleverna vågar prata. Negativt är när eleverna inte respekterar läraren. Att eleverna rör sig mycket i klassrummet är svårt att veta vad hon tycker om egentligen möjligtvis skulle det kunna vara lite lugnare i svenska skolan.


Familj 5


”Det är friheten vad man än gör så är det frihet” (skillnaden mellan Iranska och svenska skolan)


Är det positivt?

”Både ja och nej”

Vad är positivt och negativt med svenska skolan?

”Det är som jag säger det är mer fritt”

”Vi har så där i mitt land att alla barn läser lika men här i Sverige alla läser olika i sin egen takt. Några är sämre andra bättre och så har vi också i vårt land men man måste lära sig att komma på samma nivå under den tiden de läser i samma årskurs. I Sverige är det inte så och det är fel tycker jag. I mitt land är vi alla lika men i svenska skolan har de inte uppfyllt sina kunskaper. Läraren måste ha mer ansvar. Läraren måste komma överrens med föräldrar eller någonting för att komma lika det är viktigast.”

Familj 5 slutligen tycker att den största skillnaden mellan den Iranska skolan och den svenska är friheten att göra som man vill. Positivt med svenska skolan är att det är fritt. Negativt är att alla läser olika i Sverige.


4.3.3 Vilka svårigheter har föräldrarna i kontakten med skolan?


De flesta av föräldrarna tycker inte att det är några problem i kontakten med skolan. Två av de fem familjerna uttryckte att det kunde finnas svårigheter i mötet med skolan. Familj 3 tyckte att lärarna kunde ha lite svårt med att säga rakt på sak vad som är fel. De lindar in det i stället för att säga som det är. De tycker vidare att de ibland får säga till lärarna att de ska var lite mer bestämda mot deras barn. Lärarna säger då att de inte kan göra det för det är inte rätt mot de andra barnen och de andra föräldrarna vill inte det. Detta är ett exempel på hur det kan skilja i synen på hur man uppfostrar barnen. Detta behöver inte nödvändigtvis ha med kulturen och göra.


Familj 5 däremot uttryckte rent kulturella svårigheter i mötet med skolan men hade svårt att uttrycka vad som var svårt.


”Det kan bli mycket fel när man inte förstår varandra. Om man är tyst i skolan så ska man inte döma den personen att den inte förstår man måste komma personen nära prata med den vad har den för svårigheter. Man är inte döv man är inte borta men man är nästan borta men personen är inte dum.”

4.3.4 Lyssnar skolan på föräldrarnas önskemål?


Familj 1 som tyckte att det skulle vara lite mer konkurrens i skolan frågade jag om de hade pratat med lärarna om det?


”Nej det går inte, de lyssnar inte det tror jag man ser inte något större resultat.”

Jag frågar vidare om de någon gång försökt att ta upp det med lärarna?


”Ja det har vi pratat om men det är tydligen svårt att bryta mönstret som finns redan. Det är inte så många som är villiga att göra det.”

Familj 2 tycker inte heller att det finns någon vits med att framföra önskemål.


”Jag slösar inte tid för att säga sådana saker. Du anpassar dig. I Sverige kan man inte bara byta skola om det inte passar dig.”

Familj 3 talar om öppet om det är någonting men tyckte inte att de fick så mycket respons från lärarna.


Familj 4 och 5 tycker inte att det har kommit upp något speciellt som de behöver ta upp.


Det som är intressant är dock att familj 5 som faktiskt utryckte att det fanns vissa svårigheter i kontakten med skolan inte tyckte att det fanns något som de behövde ta upp med lärarna. Familj 5 är också den familj som skiljer sig mest i levnadsmönster mot det svenska samhället. Det borde alltså finnas vissa saker där man skiljer sig åt i uppfattningen om hur barnen ska uppfostras.


En orsak till att det inte är några större problem just nu kan vara det som jag nämnt tidigare att barnet fortfarande är så pass ungt att det inte gör så mycket att barnet tar till sig svenska värderingar. En annan orsak kan vara helt enligt Ehns teori att det råder en ”kulturell vapenvila” även på den här skolan. Föräldrarna tycker att det fungerar bra eftersom lärarna inte låter konflikterna komma upp till ytan.


Sammanfattning


Föräldrarna tycker att det är viktigt att barnen går i skolan. I skolan ska barnen lära sig saker som gör att de klarar sig bra i framtiden. Det som föräldrarna tycker är positivt med svenska skolan är friheten, att alla barn har en chans att utvecklas, att det finns resurser. En av familjerna, familj 1 som hade en bra inblick i svenska skolan såg inte så mycket positivt just nu med svenska skolan. De tyckte inte att alla barn fick samma möjlighet att utvecklas på grund av alla besparingar som gjorts de senaste åren. En oro som de säkert delar även med många svenska föräldrar.


Det som föräldrarna upplevde som negativt med svenska skolan var att det kunde vara lite slappt. Både familj 1, 2, 3, och 4 uttryckte att det skulle kunna vara lite mer ordning. Familj 2 och 4 pratade om att det var viktigt att det fanns respekt i skolan vilket saknades ibland i svenska skolan. Familj 5 däremot tyckte att det som var mest negativt var vårt sätt att undervisa barnen olika. För dem var det viktigt att alla barn var på samma nivå kunskapsmässigt när de bytte årskurs. Det märks att föräldrarna utgår från sin egen skolgång och gärna lyfter fram det som de tyckte var positivt från deras egen skolgång. De är invanda med ett mer auktoritärt skolsystem. Samtidigt som de tycker att skolan kan vara lite slapp i vissa fall så uppskattar de ändå den frihet som finns i svenska skolan.


Tre av familjerna tyckte inte att det fanns några svårigheter i kontakten med svenska skolan. Familj 3 hade vissa svårigheter att få lärarna att vara mer bestämd mot sin son. Det var också svårt att få lärarna att tala om precis vilka problem som deras son hade i skolan. Familj 5 sa att de fanns svårigheter men hade aldrig tagit upp det med lärarna.


På frågan om skolan lyssnar på deras önskemål i frågor som gäller deras barn? Tyckte familj 1, 2 och 3 att de inte fick någon respons från lärarna, familj 2 tyckte inte ens att det var någon idé att ta upp något med lärarna. De övriga familjerna hade inte något som de behövde ta upp. Skolan upplevs inte som något stort problem från föräldrarnas sida. Föräldrarna tycker inte att skolan är något hot mot den egna kulturen. Om det finns saker som föräldrarna behöver ta upp så tycker tre av familjerna att de inte har något att säga till om i skolan.


5. Diskussion


Syftet med mitt arbete var att visa hur några invandrarföräldrar resonerar i frågor som gäller deras barn. Min huvudfråga var, vilka förväntningar har invandrarföräldrarna på sina barn när det gäller att ta till sig den svenska kulturen respektive föräldrarnas kultur?


Den svenska kulturen och föräldrarnas kultur


Resultatet visade tre olika förhållningssätt.


· Det är viktigt att barnen känner till kulturen men barnen väljer själva hur mycket de vill vara delaktiga i den. Föräldrarna tycker det är viktigt att barnen tar till sig svenska värderingar eftersom de ska leva i det svenska samhället.


· Föräldrarna är inte negativa till att barnen lär sig den svenska kulturen, men det är den egna kulturen som barnen ska leva efter när de blir vuxna åtminstone vissa delar.


· Föräldrarna har inga större krav på att barnen lär sig deras kultur de tar in den ändå passivt. Föräldrarna tycker däremot att det är viktigt att barnen tar del av den svenska kulturen och blir så svenska som möjligt.


Hur uppfattar invandrarföräldrarna den svenska skolan?


Resultatet visade att föräldrarna tycker att det är viktigt att barnen går i skolan och i skolan ska man framförallt lära sig saker man kan ha nytta av i framtiden i det samhälle man lever i. Negativt med svenska skolan var framförallt att det var lite slappt i vissa fall. Ett föräldrapar tyckte också att det var negativt att alla elever läste på olika nivå de var oroliga att eleverna inte fick lika kunskaper. Positivt var att svenska skolan var mycket friare och att alla elever fick en chans att utvecklas.


De flesta av invandrarföräldrarna upplevde inte några större problem i kontakten med skolan bara två av de fem föräldrarna nämnde svårigheter. Tre av föräldrarna tyckte inte att de fick någon respons från lärarna om de hade några önskemål som gällde deras barn. En förälder tyckte inte ens att det var någon idé att framföra något önskemål. De resterande föräldrarna hade inte något som de behövde ta upp. Föräldrarna är i stort mycket positiva till svenska skolan vilket stämmer överrens med det som Wellros kommit fram till i sin forskning i ämnet.


Undersökningen


Det som slår mig i min undersökning är saknaden av problem och svårigheter. Jag hade väntat mig att det skulle innebära mer problem för föräldrarna än det var. Invandrarföräldrarna verkar i stort sett positiva till Sverige med ett undantag av pappan i familj 2 som inte trivdes i Sverige. Hos familj 5 kunde man se att det i framtiden kunde innebära vissa problem när det gällde uppfostran av barnen. Familjen var den familj som i min undersökning hade anpassat sig minst till det svenska samhället. Mamman pratade dock om att de fått göra avkall på vissa saker som t.ex. klädsel. De mer djupa värderingarna var dock de samma. Familjen upplevde också att det var svårt att komma in i det svenska samhället på grund av att svenskarna var så oåtkomliga. Hos de andra familjerna fanns inga större svårigheter som jag kan se. Man kan kanske förklara det med att de har varit i Sverige i många år och anpassat sig bra till det svenska samhället, de har glömt hur det var i början. Eller så är det så att det visst finns svårigheter som inte kommer fram i intervjuerna på grund av att föräldrarna inte riktigt vill erkänna att det kan finnas svårigheter ibland. En annan aspekt på det hela är Billy Ehns undersökning om det uteblivna kulturmötet. Konflikterna döljs eftersom man koncentrerar sig på barnen och lärarna är skickliga på att tona ner eventuella konflikter.


Jag uppfattade det som att föräldrarna hade lättare att uttrycka åsikter om i vilken mån de ville att barnen skulle ta del av deras kultur respektive den svenska kulturen. Det är ju ett ämne som de säkert hela tiden reflekterar över. Skolan däremot var det svårt att få fram några åsikter om. Det verkade inte som man kände till så mycket om skolan. Den förälder som hade mest åsikter om svenska skolan jobbade själv inom skolan då och då och hade därför en helt annan inblick i det svenska skolsystemet.


Det kan alltså vara så att föräldrarna har för liten inblick i svenska skolan för att ha några åsikter om den. Några av föräldrarna (familj 1, 2 och 3) tyckte inte heller att de fick någon respons från lärarna om de hade några önskemål eller åsikter. De känner sig inte delaktiga i skolan och det kan också vara en orsak till att de inte har åsikter om skolan. Detta gör att just den delen av mitt arbete när det gäller invandrarföräldrarnas uppfattning om svenska skolan känns något tunn.


Forskarna visar att det är svårt för barnen att tillhöra två olika kulturer. Det är många olika faktorer som spelar in hur invandrarbarnens identitet utvecklas. Både Lahdenperä, Nyberg, Borgström och Lidholm talar om hur viktigt det är hur invandrarbarnen blir bemötta av sin omgivning det vill säga det svenska samhället och föräldrarna. Nyberg delar upp invandrarfamiljerna i tre olika kategorier beroende på hur de förhåller sig till Sverige och sitt hemland.


Jag kan i min egen undersökning se att det finns en tydlig koppling mellan invandrarfamiljernas levnadssätt. Hur de förhåller sig till den egna kulturen och den svenska? De tre familjer som bestämt sig för att stanna i Sverige har som jag redovisat tidigare ett mer öppet förhållande till Sverige. De vill att barnen blir en del av det svenska samhället. De vill dock fortfarande att barnen känner till sitt kulturarv. Barnen får ett bra bemötande från föräldrarnas sida vilket är mycket viktigt enligt både Borgström (1998) och Lahdenperä (1991).


Nybergs andra kategori kännetecknas av att familjen fortfarande har en fot kvar i hemlandet. Familjen har inte bestämt sig för att stanna. I det fallet är det mycket vanligt med en etnisk opposition från barnets sida. Barnet väljer antingen Sverige eller föräldrarnas hemland att identifiera sig med. Så är fallet i familj två i min undersökning. Föräldrarna kan inte ge ett tydligt besked hur de ska förhålla sig till Sverige. Pappan sänder ut signaler att han inte trivs i Sverige samtidigt som han försöker få sitt barn att bli så svenskt som möjligt. Lahdenperä visar på fyra olika strategier från barnets sida vid ett negativt bemötande. Det som Nyberg kallar för etnisk opposition kallar Lahdenperä för isolering, att helt ta avstånd från det svenska.


Den sista kategorin enligt Nyberg var det uteblivna uppbrottet det vill säga man fortsätter att leva efter de gamla mönstren i det nya hemlandet. Man umgås bara inom familjen. Familjen hade dock de svenska kontakter som var nödvändiga och man var ganska likgiltig till att andra i familjen hade dessa kontakter. Det var farligt att förbjuda något det kunde slå tillbaka. I min undersökning yttrade det sig genom att föräldrarna var mycket öppna när det gällde att barnen tog till sig de svenska värderingarna. Men det var mycket på grund av åldern på barnen. De var mycket osäkra på hur det skulle bli när barnen växte upp då de ville att de skulle leva mer efter deras egen kultur. Man hade i den här familjen inte släppt in det svenska samhället på samma sätt som föregående familjer i sitt levnadssätt. De var därför inte lika öppna för de svenska värderingarna som de familjer som bestämt sig för att stanna.


Vidare forskning


Jag har i mitt arbete valt att studera hur invandrarföräldrarna förhåller sig till kulturen när det gäller deras barn men det är ju bara en av de många faktorer som gör att invandrarbarnen får en identitet. Vidare forskning skulle därför kunna vara att undersöka hur det svenska samhället bemöter invandrareleverna. Risken finns, hur bra bemötandet än är från den egna familjen, att det svenska samhället fortsätter att betrakta barnen som invandrare. De släpper inte in barnen i det svenska samhället på lika villkor som de svenska barnen. De kommer på det sättet att alltid känna sig som en invandrare fast de är födda i Sverige. Det handlar alltså inte så mycket om hur barnet gör utan vilka attityder som omgivningen har och förmedlar till barnen.
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