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Skiftingehus grundskola satsar på modersmålsbaserad undervisning och elevansvar. 

Iraniern Ali Afrouz kom till Sverige på 60-talet och ser sig i dag som svensk. Marockanska 

Nejma och svenska Anne-Li träffades genom ett kommunalt projekt och blev vänner. 

Välkommen till mångkulturens Eskilstuna. 
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 Nytt ljus över Skiftingehus 

 

 

Mångsidighet | Skiftingehus grundskola lägger ner mycket arbete på 
att utveckla pedagogik och elevengagemang.  

 

Förorten Skiftinge i Eskilstuna är ett av stadens mest invandrartäta områden. 

Grundskolan Skiftingehus är en naturlig mötesplats för områdets många kulturer. 

Här arbetar man framgångsrikt med nya metoder för integration och 

elevengagemang. 

 

– Skiftinge är ju inte något högstatusområde. Jag tror att den bilden följer med när folk 

tänker på skolan.  

Monica Josephson är lärare i engelska och svenska. För tio år sedan var hon min lärare. Då 

bodde jag i Kjula, ett villasamhälle en mil öster om Eskilstuna. Ute på vischan, med andra 

ord. Ett liv som i mångt och mycket stod i motsats till det jag skulle uppleva under de sista 

tre åren i grundskolan. 

Kjula skola hade årskurser till sjätte klass. Sedan stod Skiftingehus för högstadiet. 

Plötsligt var det adjöss skyddad verksamhet – goddag eget skåp, goddag tjuvrökande elever 

bakom betongpelare och framför allt tjenamors till den kulturella mångfald som fanns på 

Skiftingehus. 

Jag minns att de flesta höll sig i rätt homogena etniska grupper, även om man umgicks 

ytligt med varandra i skolan. Svenskar, finnar och kurder ville alla prata sina egna 

modersmål. Så var det på Skiftingehus. Och det fungerade utan några större problem, om 

jag minns rätt. 
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Tittar du på kartan kan du med lite fantasi få Skiftinge att liknas vid en välvd triangel som 

innefattar villor, ett centrum och flera höghus. I basen av den ligger grundskolan 

Skiftingehus. Här går 800 elever varav 458 är högstadieelever. En tredjedel kommer från 

andra länder än Sverige. 

Lena Hallander är en av fyra biträdande rektorer på Skiftingehus. Hon ansvarar för de 

internationella klasserna, de förberedelseklasser där invandrarelever går innan de placeras 

ut i den reguljära skolgången. Hon har sett hur skolan har förändrats under de fem år hon 

har jobbat på sin nuvarande post. 

– Förut var det bara några arbetslag som hade elever från andra länder, säger hon. I dag är 

exempelvis en tredjedel av våra 458 högstadieelever mångkulturella. 

 

Steget före 

För tre år sedan, 2004, skrev invandrarföräldrar i området ett brev till Eskilstuna kommun 

där de berättade om problemen som präglar Skiftinge. En av de viktigaste punkterna var 

att det var svårt för barnen att lära sig det svenska språket. De umgicks med sina landsmän 

och pratade främst på det egna modersmålet. 

Året innan hade lärarna i de internationella klasserna kontaktat Lena och tagit upp 

problemet med elevernas bristande kunskaper i det svenska språket.  

Vi sitter inne på Lenas kontor. Pärmarna står i givakt på hyllorna bakom henne. Utanför 

hörs telefonsamtal och skrivarens släpande ljud när den matar ut varma papper. 

– Vissa elever fastnade i de internationella klasserna, säger Lena. Lärarna sa att eleverna 

inte kunde tillräckligt med svenska för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i de 

vanliga klasserna. 

2004 började därför Skiftingehus arbeta med något som kallas för studieverkstad. Idéen 

kommer ursprungligen från Malmö där den har fungerat framgångsrikt.  

Elever med ett annat modersmål än svenska får hjälp av lärare som undervisar på 

elevernas hemspråk. Undervisningen sker när övriga elever läser b-språk. De flesta av 

eleverna i studieverkstaden läser inte heller engelska, något de har dispens för när de senare 

söker till gymnasiet.  

Lärarna i studieverkstaden talar arabiska, kurdiska och keldanska. Det sistnämnda är för 

många mer känt som assyriska. Studieverkstaden håller i lektioner i matte, So och No. 

Tanken är att dessa lärare ska ligga ”steget före”, som Lena Hallander uttrycker det. De för 

en dialog med ämneslärarna och kollar upp vad dessa kommer att lära ut inom den 

närmaste framtiden. Sedan går de som en förberedelse igenom detta med eleverna i 

studieverkstaden.  
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– Antalet invandrarelever som har gymnasiebehörighet har ökat de senaste åren, säger 

Lena. Men det svåraste språket att få behörighet i är svenskan. 

 

Studieverkstadens lokaler ligger vägg i vägg med lärarrummet. Väggarna är vita och 

atmosfären är ljus och luftig. I just det här klassrummet delar en grå och skjutbar skiljevägg 

lokalen i två. Eleverna har just kommit in och är fortfarande uppe i varv efter rasten. 

Läraren Ahlam Al-Shakarchi dirigerar dem snabbt till rätt klassrum.  

Hon säger att det svenska språket är den viktigaste vägen in i samhället. 

– Språket är en nyckel. Om de elever jag undervisar skulle kunna prata svenska obehindrat, 

hade de inte heller haft några som helst problem att kommunicera med sina svenska 

klasskamrater. För svensken tar oftast inte kontakt. Hon väntar i stället på att bli kontaktad. 

Jag brukar säga till mina elever att ”Ni behöver deras språk, de behöver inte ert”. Det är 

upp till eleverna här i studieverkstaden att ta initiativet. 

Men det där med att våga ta kontakt är inte alltid så lätt. 

 

 
Två språk | Eleverna läser i svenska böcker samtidigt som läraren Nwzad Yalda  

håller genomgången på deras modersmål. 
 

”Vi vågar inte prata” 

Nwzad Yalda håller i en lektion på andra sidan av den gråa skiljeväggen. Han står upp och 

är klädd i kavaj. Med pek- och långfingrarna formar han två cirklar som han håller upp 

framför ögonen. Runt bordet framför honom sitter de tre keldanska tjejerna Nadja, Mina 

och Bahar. De går i nian. I dag går de igenom linser och optik. På väggarna sitter texter 

som studieverkstadens elever har skrivit. Jag läser: ”Studieverkstaden är bra. Vi får hjälp 

innan proven” och ”Vi lär oss nya ord. Vi får mer tid att jobba med ämnet.”  
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Ur dialogen mellan Nwzad och tjejerna plockar jag upp svenska ord som ”brytning” och 

”konvex”. Här är det jag som inte förstår språket. De tre tjejerna är blyga, vågar inte riktigt 

fråga mig saker och vill gärna att Nwzad ska göra det åt dem. Men han manar fram mod i 

dem. 

– Varför ville du bli journalist? frågar Bahar mig. 

Jag svarar att jag hade haft flera jobb och studerat lite innan jag började frilansa som 

musikjournalist och upptäckte att det var kul att skriva. 

De tittar blygt på mig medan jag talar. Nickar och hummar i bifall. 

– Vad vill ni bli? frågar jag. 

Journalist, läkare eller advokat är svaret.  

Jag frågar dem vad de tycker om studieverkstaden. 

– Vi kan prata om allt här, säger tjejerna. På de andra lektionerna är vi blyga och vågar inte 

säga saker. 

Jag undrar varför, Mina svarar. 

– Ibland säger och hör vi saker som inte är rätt. 

– Och då skäms vi, fyller Bahar i. 

Nwzad bekräftar att det är ett generellt problem bland eleverna som går i 

studieverkstäderna. Under de övriga lektionerna sitter de ofta tillsammans och pratar 

sinsemellan på deras modersmål. 

– Ämneslärarna vill att eleverna ska vara mer aktiva och deltagande på lektionerna, säger 

Nwzad. Vi försöker därför få lärarna att dela på våra elever, placera dem i olika grupper 

tillsammans med svensktalande elever. Sen försöker vi även få dem att utveckla språket 

hemma genom att informera föräldrarna om att de bör prata mer svenska med barnen. 

 

Viktiga föräldrar 

De flesta jag pratar med är eniga om att vid sidan av språket är det föräldrarna som är 

avgörande för de invandrade barnens kontakt med Sverige. Det händer mycket i en 

invandrarfamilj när barnen börjar i skolan.  

Till Skiftinge kommer många familjer från patriarkala länder i Mellanöstern. När eleverna 

börjar gå i en svensk skola kastas rollerna om. Plötsligt är det de yngsta, barnen, som har 

den huvudsakliga kontakten utåt. Dessutom brukar kvinnorna ha lättare för att ta kontakt 

med svenskar än männen, som då plötsligt hamnar längst ner i hierarkin. Många, framför 

allt män, har en dröm om att återvända till hemlandet. Sverige ses som en temporär anhalt i 

en resa som går tur och retur vilket gör det ännu svårare för föräldrar och vuxna att ta del 

av det svenska samhället. 
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Jörgen Danielsson är socialdemokrat och avgående ordförande i Barn- och 

utbildningsnämnden i Eskilstuna. 

– Skolan är en mötesplats för elever och kan även bli det för föräldrar, säger han. Det 

största hotet mot integration är att folk inte får jobb, och att utlandsfödda barn inte möter 

jämnåriga svenskar. 

Det ekar inne i den sal i stadshuset i Eskilstuna som vi sitter i. Jörgen säger att det är ett 

problem när barn blir språkrör åt sina föräldrar. Därför måste det finnas personal på 

skolorna som pratar samma språk som föräldrarna. Kommunen anställde för några år 

sedan 20 lärare med invandrarbakgrund för att underlätta kommunikation och kulturell 

förståelse mellan skola och föräldrar.  

Jörgen säger att det är viktigt att visa att skolan är ett gemensamt ansvar. 

– En stor del av integration och kontakt beror på vad som händer hemma hos skolbarnen, 

säger han. Barn blir påverkade av föräldrar. Även om skolan framgångsrikt lyckas med sitt 

uppdrag måste det samtidigt finnas en fungerade hemmiljö. 

Han säger att man måste få föräldrarna att komma till skolan så att de kan ta del av hur 

arbetet där fungerar. 

Kerstin Lindroos är avgående gruppledare för folkpartiet i Eskilstuna och ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden. Hon är inne på samma spår som Jörgen och håller med om 

att föräldrarna är en avgörande faktor i barnens känsla av samhörighet med det svenska 

samhället. 

– Vi måste se till så att Mamma och Pappa får ett jobb, säger hon. Att kunna försörja sig 

själv inger självrespekt, och detta uppfattar barnen. Motsatt tar barn även del av den 

känslan föräldrar kan ha av att vara offer för olyckliga omständigheter. En känsla som 

präglar inställningen till livet i övrigt. 

Men hon säger även att det kan vara svårt att få med sig nutidens invandrade föräldrar i 

den dagliga verksamheten. 

– Jag är kanske en pessimist, säger Kerstin, men jag tror inte att man kommer att kunna 

fånga upp dem fullt ut. Jag tror att det finns en förlorad generation som inte lär sig 

svenska. Det är i stället deras barn som lär sig hur samhället fungerar, och dessa lär i sin tur 

sina barn. 
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Trygghet | Eleverna bygger upp språkkunskaper i studieverkstadens stöttande miljö. 

 

Ahlam på studieverkstaden försöker tagga föräldrarna. 

– Jag säger åt dem att de måste kunna svenska. Annars får de svårt att hålla kontakten med 

sina barn. Ett tidigare problem var att barnen ibland ljög för föräldrarna. De kom hem och 

grät, berättade om något som hänt på skolan som senare visade sig vara falskt. Eftersom 

föräldrarna inte talade så bra svenska hade de svårt att få reda på sanningen från 

skolpersonalen. 

 

Pepparkakshus 

Det brun-orangea teglet känns skrovligt mot fingertopparna. När jag tänker tillbaka på 

mina år på Skiftingehus tänker jag ofta just på detta tegel. Det tegel som denna skola är 

uppbyggd av och som syns på såväl ut- som insidan av byggnaden.  

Detta pepparkaksfärgade genidrag från 70-talets arkitekter kapslade in mina tre år på 

skolan. Jag känner mig fortfarande instängd när jag går i korridorerna.  

Jag och So-läraren Håkan Amnebjer är inne i en tegelbunker, ett litet rum placerat i ett av 

lärarrummets hörn. 

– Här inne brukar vi ha våra föräldramöten, säger han medan stänger glasdörren bakom 

oss och sätter sig ner. 

En rund pepparkakslåda står på bordet. Den lågt hängande lampans sken är mysigt, på 

gränsen till dunkelt. 

– De flesta som går och jobbar här på skolan trivs. Det är kanske inte den roligaste 

byggnaden. Den är rätt sliten, men inte lika sliten som vi som jobbar här, säger han och 
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skrattar. Jag har jobbat på andra ställen, men kommit tillbaka hit. Det måste ju betyda att 

jag trivs här. 

Håkan är munter och samtidigt väldigt bestämd. Även när han skämtar finns det en 

allvarlig ton bakom orden. 

Vi diskuterar skolans roll och hur det skiljer sig mellan olika kulturer. 

– Skolan har en mer uppfostrande roll i Mellanöstern, säger han. Ibland när jag har pratat 

med föräldrar om att deras barn har betett sig illa kan de vuxna säga att vi borde örfila 

barnen. Då får vi berätta att vi inte gör så i skolan. 

Nwzad Yalda på studieverkstaden berättar mer. 

– I Mellanöstern har skolan har en social roll, säger han. Man gör mer än utbildar eleverna. 

Det har att göra med att de flesta känner varandra även privat. Eleverna där vet att jag som 

lärare har en vänskaplig kontakt med föräldrarna, att vi kanske kommer att ses på kvällen. 

Ser en lärare en elev ute på gatan blir eleven utfrågad om denne har gjort sina läxor. Man 

lever nära inpå varandra. Därför uppfattar jag det som att man har mer respekt för lärare 

där än här. 

  

”En gång satt alla i uppehållsrummet” 

I skolvalet som hölls i samband med riksdagsvalet valde 8,5 procent av Skiftingehus elever 

att rösta på Sverigedemokraterna. Håkan Amnebjer säger att personalen inte vet om det var 

allvar eller en plojgrej. 

– Klart att det finns grupperingar, säger han, svennar och blattar. Men vi har inte haft 

något bråk på den senaste tiden, även om det finns elever som högljutt förfäktar att de inte 

gillar invandrare. 

Håkan tillägger att eleverna vet att det inte är rumsrent med rasism, och att vissa av dem 

därför inte ger uttryck för det. 

Eleverna håller med.  

– Visst finns det de som är rasister, säger Adnan. Men de visar det oftast inte. 

– Det brukar mest röra sig om kommentarer, inga bråk, säger klasskamraten Sanna. Fast 

det finns ju också invandrare som inte är särskilt trevliga tillbaka mot de svenska eleverna. 

Vi sitter inne i ett litet grupparbetsrum på markvåningen tillsammans med 

klasskamraterna Merdan och Josefin. De går alla i nian och tycker att det råder en bra 

stämning på skolan.  

Sedan hösten 2002 är detta a-hemmets, alltså 7, 8 och 9A:s egna lokaler på Skiftingehus. 

Definitionen klassrum står här för att det finns ett klassrum där man börjar och avslutar 

lektionen, men att man där emellan fritt kan välja vart man vill jobba. Förutom att det finns 
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avskiljningsväggar inne i några av klassrummen finns små grupprum och ett stort 

genomgångsrum med arbetsbord i mitten.  

Som kronan på verket finns även soffor. Här kan man inta flera för skolan 

okonventionella, men väldigt bekväma läsställningar. Med andra ord är detta ett helt annat, 

och mycket gemytligare Skiftingehus än det jag gick på. Att Adnan och de andra gillar 

upplägget är ingen överraskning. 

När jag frågar dem vad de tycker kan förbättras på skolan klagar ingen på den sociala 

miljön. I stället är det ventilationen och inomhustemperaturen som kan bli bättre.  

De fyra eleverna berättar om en skola där elever umgås med varandra, oavsett etniskt 

ursprung. 

– Det är väldigt blandat, säger Josefin. 

– Jag minns en gång när alla satt inne i uppehållsrummet, säger Adnan. Vi var som ett stort 

gäng där alla pratade med alla. Det var bara några som inte ville vara med. 

Så det finns inga kulturella gränser? 

– Jag tror inte att man tänker särskilt mycket på det, säger Sanna. Det är inte så att jag ser 

Merdan och tänker ”där går en turkdjävel”. Inget illa menat nu heller alltså, lägger hon 

snabbt till. 

Merdan ler och ställer sig upp varpå ett låtsasbråk utbryter. 

 

Öppna klassrum 

Enligt eleverna i a-hemmet verkar umgänget mellan Skiftingehus alla nationaliteter alltså 

vara ett skolornas Utopia. När jag kollar runt i korridorer verkar det ändå som om det är 

likadant som när jag var elev här.  

En kille som jag känner igen från studieverkstaden sitter med sina kompisar och snackar 

kurdiska. En bit bort hänger tre svenska killar vid skåpen. De har fått nys om syftet med att 

jag är på skolan och intygar förbigående att ”det här är en mycket bra skola.”.  

Kontakten mellan dessa grupper är tillfällig. 

Jag frågar min före detta lärare Monica Josephson om hur hon uppfattar situationen. 

– Om jag ser till hur det är i exempelvis matsalen tycker jag rent spontant att eleverna 

fortfarande sitter tillsammans efter nationalitet, säger hon. Men om de själva tycker att de 

umgås med varandra är det jättebra. 

Monicas lockiga och mörka hår går i bjärt kontrast mot hennes färgglada tröja. En gång i 

tiden var hon min svenska- och engelsklärare. Jag tyckte om hennes lärarstil. Hon var både 

rolig och öppen samtidigt som hon hade en väl avgränsad integritet när det gällde vad som 

var ok och inte.   
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– Allt har ändrat sig sedan du gick här, säger hon. Både ämnes- och lokalmässigt, kolla bara 

på de öppna klassrummen vi har i dag. 

Monica ingår i a-hemmets lärarlag. Hon berättar om bakgrunden till deras egna lokaler 

här på Skiftingehus.  

– För några år sedan växte antalet elever, säger hon. Det fanns till slut inte plats för alla på 

övervåningen. Skolledningen frågade då om något arbetslag ville flytta till skolans 

nedervåning. 

– När vi fick tillfälle att göra det var vi snabba med att tacka ja, säger kollegan och min 

tidigare klassföreståndare Lennart Abrahamsson. 

Lennart kallas av sina elever för Pettson, som i Pettson och katten Findus. Visst finns det 

både utseende- och personlighetsmässiga likheter. De är båda långsmala, lite gängliga och 

har skägg. De delar även lugn och eftertänksamhet.  

Lennart och Monica säger att det var mycket jobb med att flytta ned hit, men att det 

lönar sig i längden. 

– Att det är öppet mellan de olika lokalerna gör det lättare att skapa en relation till eleverna, 

säger Lennart. Jag jobbar även med andra klasser utanför a-hemmet. Där är klassrummen 

åtskiljda och det är svårt att få den där viktiga kontakten mellan lärare och elev.  

 

 
Ansvar | Lennart Abrahamsson jobbar för att eleverna ska utveckla deras  

initiativförmåga och öka engagemanget för det egna lärandet.  

 

Egna regler 

På Skiftingehus jobbar man med en undervisningsmetod som heter History line. Eleverna 

skapar egna rollfigurer, med olika nationaliteter, som i flera generationer lever genom 

världshistorien. Lärarna lotsar fram eleverna genom att ge dem uppgifter och ställa frågor. 
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Eleverna använder sig av faktaböcker och Internet för att hitta information. 

Redovisningarna görs sedan i form av exempelvis muntliga framträdanden, hemtentor och 

rollspel. 

Denna form av undervisning, där man utgår ifrån sina karaktärers levnadsförhållanden, 

borde med andra ord ge möjlighet till ett flerkulturellt perspektiv. 

– Jag tror att man får lära sig ett sammanhang av hur saker och ting har påverkat hur det 

ser ut i dag, säger Monica. Vi vill i undervisningen ge en förståelse för att det är väldigt 

mycket som är likt inom olika kulturer. 

Och de utländska elevernas kunskaper? 

– Där kan vi bli bättre, säger Monica. Jag känner att vi är dåliga på att utnyttja den kunskap 

invandrareleverna har, att låta dem berätta om hur det ser ut i deras hemländer. 

Monica säger att a-hemmet inte har särskilt många invandrarelever, vilket gör att de inte 

riktigt har fått in det perspektivet. I stället pekar hon på b-hemmet, där Håkan Amnebjer 

arbetar, som förebild för det flerkulturella arbetet.  

A-hemmet jobbar dock hårt med öppen kommunikation. Lennart berättar att han tidigt 

gick in för att prata med exempelvis Adnan och Merdan, som båda kommer från 

Kurdistan.  

– De hade problem med svenskan, berättar Lennart. Jag ställde krav på dem i skolan, och 

de har utvecklats jättemycket. Det handlar om att visa respekt, då får man det tillbaka. Jag 

sitter ofta tillsammans med dem i matsalen och pratar. 

Jag förstår därför om Adnan, Sanna, Merdan och Josefin har en syn på skolan som skiljer 

sig jämfört med eleverna i de andra klasshemmen. Här, hos dem är det annorlunda. Här 

hjälps alla åt att plocka undan, städa och dammsuga. Här får de, men också bara de som är 

elever i a-hemmet, vara även på rasterna. Här är det åttorna och niorna som varje 

terminsstart berättar för sjuorna om vad som gäller och hur de som elever kan påverka hur 

det ser ut i lokalerna.  

Merdan påpekar att det inte finns något klotter här inne – alla känner ansvar. Adnan 

uttrycker det så här: 

– Har du läst Ondskan av Jan Guillou? Det är som på Stjärnsberg. Vi har våra egna regler. 

För visst blir det roligare att gå i skolan när man känner ett band till den. Genom att ge 

eleverna ansvar över hur det ser ut i klassrummen ger man dem också ett klassrum som 

delvis är deras eget. Känner man sig trygg i skolan som byggnad är nästa steg att känna sig 

trygg tillsammans med sina klasskompisar, oavsett etniskt ursprung. 

Men det finns en skepsis mot det nya, även på Skiftingehus. 
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– Visst får vi ibland höra att ”ni där nere, ni jobbar inte i verkligheten”, säger Monica.  

Lennart å andra sidan påpekar att det sättet han arbetar på nu är det sätt han alltid har velat 

jobba på. Ett sätt som han aldrig har trott varit möjligt. 

 

Utanförskap 

Skiftinge dök tidigare i år upp i folkpartiets rapport Utanförskapets karta 2006. Termen 

”utanförskap” definieras i rapporten som låg sysselsättning och lågt valdeltagande eller 

svaga skolresultat. Bland annat låg gymnasiebehörigheten hos de elever som gick ut nian 

från Skiftingehus i våras på 77 procent, en minskning med sju procentenheter mot 2005 års 

nior. 

Många av orterna i rapporten uppvisar även likheter med Skiftinge. Områden som 

Rosengård, Hammarkullen och Rinkeby hamnade i topp. 

Kerstin Lindroos från folkpartiet har tillsammans med partikamrater skrivit flera 

debattinlägg om skola och integration i den liberala lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren.  

– Folkpartiet har på central nivå skrikit mycket om bråk och stök på skolan, säger hon. Just 

Skiftingehus har väl haft ett stökigt rykte om sig. 

Men Kerstin tycker inte att den bilden av Skiftingehus stämmer. Bland annat spenderade 

hon och en kollega en heldag på skolan för två år sedan. De gick runt och kollade hur saker 

och ting fungerade och tyckte att det såg väldigt bra ut. 

– Den bild som partiet centralt har målat upp kan nog vara ett sätt att spetsa till debatten 

innan valet, säger Kerstin. Att få saker att låta värre än vad de är i verkligheten är ett sätt att 

föra upp ämnet på dagordningen så att det överhuvudtaget ska bli en debatt. Partiet 

hårdrar bilden av hur förskräckligt det är på våra skolor, en bild som vi på lokal nivå inte 

har blåst under. 

 

Den nya skolan? 

A-hemmets metod med egna lokaler ska så småningom innefatta alla arbetslag på 

Skiftingehus. Tillsammans med studieverkstadens ökande framgång med att lotsa deras 

elever till gymnasiet ser framtiden onekligen ljus ut för Skiftingehus. I det mest positiva av 

sken tänker jag att det är tack vare, och inte på grund av Skiftingehus kulturella mångfald och 

stökiga rykte som dessa nya och progressiva arbetsmetoder finns och fungerar.  

Eller som min gamle lärare Lennart Abrahamsson uttrycker det. 

– Jag har under alla mina år här på Skiftingehus aldrig haft så engagerade elever som nu. 

 

Fotnot: Eleverna heter egentligen något annat. 
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Svensken från Iran 

 

– Jag kanske säger sådant som inte alla vill höra, säger Ali Afrouz. Många kan nog 

tycka att mina åsikter om invandringspolitiken är extrema. 

 

Han sitter tillbakalutad i soffan och tar en klunk av sitt te. Den orangea skjortan är 

kompletterad med en svart väst.  

Ali Afrouz är 62 år. Han har en varm framtoning, skrattar lika ofta som han är allvarlig 

och bjuder på ”hembakta” mazariner från affären. Han gillar sitt hem nära Djurgården i 

Eskilstuna. Ett tag var han och frun Kerstin på väg att flytta till de nybyggda höghusen 

nära Tunavallen, men Kerstin gillade inte tanken på att bo högt ovanför marken. 

– Lika bra var det, säger Ali. Jag gillar verkligen bostadsområdet, och titta ut. Vilken vy 

över Djurgårdsskogen va? Nej, här ifrån flyttar vi inte förrän vi blir gamla. 

Att flytta tillbaka till det Iran han lämnade 1963 verkar aldrig ha varit aktuellt. När han 

kom till Eskilstuna som 18-åring var det egentligen tänkt som en mellanlandning.  

– Jag var på väg till USA, säger Ali. En släkting hade fått stipendium och pluggade i 

Sverige, han tyckte att jag kunde stanna till här på vägen. Jag åkte hit, och se vad som 

hände. Plötsligt hade en månad blivit till 44 år. 

 

”Djävla spaghetti!” 

I Eskilstuna tog han en ingenjörsexamen och jobbar i dag på Volvo CE som 

garantibehandlare. Ali berättar att det på 60-talet på sin höjd fanns tio iranier i Eskilstuna, 

och att alla kände alla. Däremot fanns det desto fler italienare som arbetade i stan och som 

mörk utlänning blev man ofta sammankopplad med dem. Jag undrar om det förekom 

någon rasism på den tiden. 

– Nej, inte egentligen, svarar Ali. Det var väldigt oskyldiga grejer då, som ofta hörde 

samman med just italienarna. Om man var ute och dansade och snodde en tjej från någon 

svensk, då kunde man få höra ”djävla spaghetti!”. Och då small det till vettu. 

Under sitt vuxna liv kan han inte minnas att han har blivit rasistiskt bemött. Ali säger att 

det har att göra med att han snabbt lärde sig språket och tog del av samhället. Och här 

ligger enligt honom roten till dagens integrationssvårigheter i det svenska samhället. Det 

handlar enligt honom om kultur och utbildning. 

– Vi som var tidiga med att komma till Sverige var högutbildade, så är det inte i dag. Vissa 

av dem som kommer hit i dag är till och med analfabeter. Många har inte ens ätit med kniv 
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och gaffel, och det blir problem när de kommer till ett högt utvecklat samhälle. Om vi 

skulle ta och skicka dig till ett land som är helt olikt det svenska, då skulle du också ha svårt 

för att uppfatta det nya samhällets kulturella nyanser.  

 

 
Tillbakalutad | Ali Afrouz tycker att den svenska integrationspolitiken 

minskar invandrarnas förmåga till egna initiativ. 

 

Ali tycker att dagens invandrare får det ännu svårare att ta del av samhället på grund av 

all hjälp från staten. När han själv kom hit fanns det inte särskilt många åtgärder, utan som 

invandrare fick man ta i själv. Ali säger att all hjälp man får som invandrare i dag motverkar 

initiativförmågan.   

– Tänk dig att du kommer hit från en liten by i Mellanöstern och plötsligt får en avsevärt 

högre standard än där hemma. Du får exempelvis en lägenhet och bidrag varje månad, vad 

har du då för motivation till att börja jobba?  

 

Kyrkor i Mecka 

Ali ser Kanada som ett land som framgångsrikt hanterat invandrarfrågan. Där prioriterar 

man invandrare med till exempel hög utbildning när de bestämmer vem som ska komma in 

i landet. 

– Men när man väl är inne så finns det ingen skillnad mellan människor, säger Ali. Det är 

ingen som har sagt åt mig att jag ska komma till Sverige. Alltså är det jag som ska anpassa 

mig till hur livet är här och inte tvärt om. Nu pratar de om att de ska bygga en moské i 

stan. Men om man vänder på det… finns det en kyrka i Mecka? Å andra sidan ska vi vara 

tacksamma för att vi lever i ett demokratiskt land. 
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Ali är även kritisk till bruket av slöja. Han hänvisar till den persiske kungen Reza Shah 

som 1936 avskaffade bruket av slöja i Iran.  

– Är man mer religiös för att man bär slöja? undrar Ali smått upprörd. Det ökade bruket av 

slöja är något som har hänt på senare tid. När man bär den annonserar man att man till viss 

del tar avstånd från resten av samhället. Då skapar man avstånd mellan människor. Ett 

samhälle har en viss gräns när det kommer till hur många skillnader det tål. 

Den svarta västen har vid det här laget åkt av. Hans fru Kerstin har kommit hem och 

bjuder på ännu en omgång fika. Hon undrar vad vi har pratat om och retas lite med 

honom. 

– Har du berättat om hur du lärde dig svenska så snabbt? Har du berättat om tjejerna på 

discona när du var ung? säger hon och skojar. 

Ali muttrar för sig själv och ler. 
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Kulturella kontakter 

 

Vägen till integration går genom personlig kontakt. Sedan ett år tillbaka förmedlar 

Eskilstuna kommun möten mellan svenskar och nyanlända invandrare. 

– Jag är jättenöjd med resultatet, säger Rabie Aldeeb på Arbetsmarknads- och 

familjeförvaltningen. 

 

Det kallas för att vara flyktingguide. Rabie Aldeeb sitter inne på sitt kontor och håller upp 

en röd pärm som innehåller information om 40 matchade kontakter. Det rör sig om 

svenskar och nyanlända invandrare som träffas på fritiden, samtalar och utbyter 

erfarenheter med varandra. 

– Tanken är att de ska umgås som vanliga vänner, säger Rabie. 

Han berättar att de till en början hade problem eftersom många nyanlända trodde att 

Rabie skulle agera coach och komma med förslag på aktiviteter. Men hans uppgift är 

enbart att matcha ihop par efter respektive önskemål.  

– Folk blir positivt överraskade när de väl kommer igång med att träffas. Invandrare 

kommer till mig och berättar hur glada de är över att blivit hembjudna till sin svenska 

kontakts familj. Och svenskarna berättar för mig att det inte alls var farligt, skrattar Rabie 

fram.  

Två som kom överens på studs är Anne-Lie Gustafsson och Nejma. De har känt 

varandra sedan april i år och brukar träffas ungefär var tredje vecka.  

– Fast jag var lite rädd först, säger Anne-Lie och småskrattar åt minnet. Jag är 50 och fick 

höra att Nejma var 23. Jag trodde att det skulle bli svårt med åldersskillnaden, men jag 

insåg snabbt att det inte alls var några problem. Vi är båda ganska utåtriktade och jag tror 

att det underlättade vår kontakt. 

 

Mest diskussioner 

Nejma kommer ursprungligen från Marocko. Hon flyttade till Sverige för kärlekens skull, 

ett förhållande som inte höll. Hon stannade kvar i landet och i dag jobbar hon samtidigt 

som hon studerar.  

Hon var själv lite nervös inför mötet. 

– Jag pratade inte särskilt bra svenska och kände bara invandrare. Men det kändes bra 

direkt och jag blev jätteglad. 
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Båda säger att de mest pratar när de träffas. Anne-Lie säger att det viktigaste för henne är 

vad Nejma vill göra, och då brukar det oftast bli att de sitter och diskuterar.  

– Men du har också visat mig hur man lånar böcker på biblioteket. Och så hjälpte du mig 

att skriva ett personligt brev till en arbetsansökan. 

– Fast det såg ju jättebra ut även utan min hjälp, skrockar Anne-Lie. 

 

Nya idéer 

Nästa vecka ska en första utvärdering av flyktingguidningen göras. Rabie Aldeeb träffar då 

representanter från Rädda Barnen och Röda Korset, två organisationer som är delaktiga i 

verksamheten. De ska då diskutera om en bredare satsning kring flyktingguidning, bland 

annat reklam riktad att öka intresset bland allmänheten. 

– Jag har tittat på hur de jobbar i Göteborg med det här, säger Rabie. Jag har hittat bra 

idéer och funderar på att anordna en större sammankomst med alla inblandade. Som en 

fest eller något. 

 

Fotnot: Nejma heter egentligen något annat.
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Arbetsrapport 

 

Ämnesval 

Mitt ämnesval växte fram ur ett ökat intresse för att förstå min egen bakgrund som 

andragenerationsinvandrare. Trots att jag har en persisk far och en finsk mor har jag alltid 

känt mig som svensk, och nästan helt utan undantag umgåtts med etniska svenskar. Det är 

först nu under senare år som jag har blivit intresserad av olika kulturer och mina egna 

rötter. 

Jag valde därför att genom mitt projektarbete få en inblick i den väg som jag inte har 

vandrat i egenskap av att ha växt upp under väldigt svenska förhållanden trots mina 

utlandsfödda föräldrar. 

Jag ville se hur invandrade ungdomars verklighet tedde sig på den grundskola jag själv har 

gått i. Jag ville veta vilka möjligheter man som invandrare hade i Sverige för nästan ett halvt 

decennium sedan. Jag ville veta vad Sverige i dag gör för nyanlända invandrare. 

Genom alla dessa möten har jag även mött mig själv. 

 

Syfte 

Utöver mitt personliga intresse har de olika artiklarna i mitt projekt som generellt syfte att 

presentera och föra verkligheten närmare läsaren. Att visa att vi alla är människor och har 

samma mål trots våra olikheter – ett utvecklande och lyckligt liv. Jag vill även visa vilka 

individuella och gemensamma hinder som finns för att uppnå detta liv.  

I reportaget framträder dessa hinder som de invandrade föräldrarnas brist på samhörighet 

med det svenska samhället. Samtidigt framträder en progressiv skola i ett utsatt område. En 

skola där eleverna trots olika ursprung känner gemenskap och samhörighet. 

Personporträttet visar Sverige och invandring ur en utlandsfödds perspektiv. Ett perspektiv 

som både framför kritik och lösningar på dagens integrationssituation. 

Nyhetsartikeln visar hur man genom möten mellan kulturer inser att vi inte är så olika 

ändå. 

Projektet är tänkt att främst publiceras i lokaltidningar, men den kan även fungera i vissa 

facktidningar. 

 

Research 

Mycket av mitt material har jag fått tag igenom de personer som jag intervjuade. Bland 

annat fick jag flera broschyrer rörande Skiftingehus av biträdande rektorn Lena Hallander.  
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Rabie Aldeeb och Vedad Begovic på Eskilstuna Kommun gav mig också mycket material 

och bjöd in mig på ett tvådagarsseminarium rörande integration och mångkultur. 

Jag har även läst litteratur rörande mångkulturella skolor och invandring. Intressantast här 

har varit arbetsmetoder för att underbygga en mångkulturell skola och vilka svårigheter 

som finns kulturellt och kommunikativt.  

 

På Internet har jag sökt efter artiklar i nätversionerna av Eskilstunas två lokaltidningar. 

Eskilstuna kommuns hemsida har gett grundläggande information kring Skiftingehus och 

projektet med flyktingguidning. 

 

Vinkling, form och gestaltning 

Tyngdpunkten i mitt projekt ligger tydligt på reportaget. Jag ville tydligt visa den skola jag 

möttes av, den skola vars arbetsmetoder och atmosfär överraskade mig positivt. Därför får 

läraren Monica Josephson direkt i början komma till tals med ett citat som både målar upp 

bilden av Skiftinge som förort, samtidigt som den låter ana att skolan inte hör samman 

med denna bild. 

Utifrån detta presenterar jag en skola, som precis som andra skolor har problem, som har 

använt sig av nya sätt att hantera dessa problem. 

I personporträttet har jag verkligen försökt att få fram Ali Afrouz som han är – en vänlig 

och resonerande person med starka åsikter. Eftersom hans uttalanden, som han själv även 

konstaterar kan anses vara kontroversiella, ville jag att min beskrivning av honom i artikeln 

skulle visa att han är en vänlig och öppen människa. 

Nyhetsartikeln är tänkt att väcka intresse hos läsaren. Kanske blir någon sugen på att vara 

flyktingguide? 

 

Etiska problem 

Jag har inte haft några direkt etiska problem under mitt projektarbete. Den känsligaste 

punkten, rörande identiteten på eleverna och kvinnan i flyktingguide-artikeln, löstes 

genom att använda fingerade namn.  
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Citatkoll 

 

Reportage  

Godkänd av alla lärare förutom Håkan Amnebjer samt Ahlam Al-Shakarchi och Nwzad 

Yalda på studieverkstaden. I Ahlams fall verkar hon ha något filter som får mina mejl att 

studsa tillbaka, Håkan och Nwzad har inte svarat. 

Eleverna har jag kontaktat genom lärarna. Men eftersom de i skrivande stund har jullov 

kommer svaren antagligen inte komma förrän efter detta projekts inlämning. 

Politikerna Kerstin Lindroos och Jörgen Danielsson har båda godkänt respektive citat. 

 

Personporträtt  

Ali Afrouz har kollat igenom och kommit med ett par ändringar rörande sina egna 

uttalanden. Han anser själv att han ibland varit lite för frank och vill inte såra någon. 

 

Nyhetsartikel 

Rabie Aldeeb på kommunen har godkänt sin del. Jag väntar fortfarande på svar från Anne-

Li Gustafsson och ”Nejma”. Eftersom jag inte fick ”Nejmas” emajl-adress bad jag Anne-Li 

vidarebefordra citaten till henne. Väntar även där på svar. 
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