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Abstract

This study is an investigation of newly arrived young Iraqis and their  view on obstacles and op-

portunities available in a secondary school in Södertälje City. This is also a comparative study 

between the newly arrived Iraqis schooling in Iraq and in Sweden. We have used theoretical 

concepts such as culture, ethnicity, refugee, intercultural education, socialization and PTSD. 

These have helped us to provide distinct guidelines when we analyze newly arrived young Iraqis 

in Södertälje City. Our approach has been based on qualitative interviews with both students and 

teachers. We have concluded that the Iraqi students that we interviewed did not feel that there 

were opportunities in the Iraqi school, but obstacles did exist. However, we discovered that all 

students experienced a lot of opportunities and some obstacles in the Swedish school. In our final 

discussion, we concluded that the Swedish school should invest more time and resources for 

newly arrived refugees with traumatic backgrounds.

Keywords: Södertälje City, New arrivals, Iraqis, Culture, Education, PTSD. 

Denna uppsats handlar om några unga nyanlända irakiers syn om hinder och möjligheter i en 

gymnasieskola i Södertälje kommun.  Detta är även en jämförande studie mellan de nyanlända 

irakiernas skolgång i Irak och i Sverige. Vi har använt oss av teoretiska begrepp såsom kultur, 

etnicitet, flyktingskap, interkulturell pedagogik, socialisation och PTSD. Dessa har hjälpt oss att 

tillhandahålla distinkta riktlinjer när vi analyserar unga nyanlända irakier i Södertälje kommun. 

Vårt tillvägagångssätt har baserats på kvalitativa intervjuer med både elever och lärare. Vi har 

kommit fram till att de irakiska eleverna som vi intervjuade inte upplevde att det fanns 

möjligheter i den irakiska skolan, utan mestadels hinder. Däremot kan vi konstatera att samtliga 

elever upplevde en mängd möjligheter och en del hinder i den svenska skolan. Efter avslutad 

diskussion har vi kommit fram till att den svenska skolan bör investera mer tid och resurser för 

nyanlända flyktingar med traumatisk bakgrund. 

Nyckelord: Södertälje kommun, Nyanlända, Irakier, Kultur, Utbildning, PTSD. 



Förord

Som lärarstudenter på Södertörns Högskola har vi under en femårig period studerat och erhållit 

en bättre förståelse för en interkulturell profil för dagens mångkulturella skola. Utbildningen har 

haft ett syfte att utbilda framtida lärare för att bemöta interkulturell skolmiljö på ett så naturligt 

och förståeligt sätt som möjligt. Detta för att lättare skapa en samverkan och förförståelse för de 

olika kulturerna som idag präglar samhället. 

Vi vill främst tacka vår handledare Christina Rodell Olgac för allt stöd, inspiration och glädje 

inför denna studie. Vi vill även tacka vfu-sammordnaren på Södertälje kommun samt lärarna 

Anna och Eva för intervjuerna. 

Södertälje

Januari 2009



Christina Serti

Rania Hanna
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1 Inledning och bakgrund

Vårt intresse för det mångkulturella samhälle vi lever i har gradvis ökat i takt med den massiva 

invandringen i Södertälje kommun. Ända sedan det senaste krigsutbrottet i Irak, 2003 så har 

irakier valt att söka sig till en ny fristad, närmare bestämt Södertälje kommun. Under år 2007 

beviljades så mycket som 18 414 flyktingar uppehållstillstånd i Sverige. Enligt beräkningar 

utförda av Migrationsverket så uppskattas det att Södertälje kommun kommer att ta emot ungefär 

ytterligare 500 irakiska flyktingar under år 2009.1 Den siffran överträffar avsevärt någon annan 

stad eller kommuns mottagande av irakiska flyktingar. Detta har fått stor uppmärksamhet runt om 

i Sverige men även internationellt. I genomsnitt har Södertälje kommun tagit emot cirka 100 nya 

flyktingar per månad och av dessa består 95 procent av irakier.2 Södertälje kommun har behandlat 

ansökningar från asylsökande från hela 37 olika länder och flyktingar som kommer från Irak 

utmärker sig inom den siffran, då de intar en majoritetsposition med 78 % under året 2008.  

Som bakgrund till detta arbete vill vi inte bara presentera fram siffror på antalet asylsökande i 

Södertälje kommun, utan även redogöra för anledningarna till varför flyktingar från Irak just 

söker sig till Södertälje, istället för någon av de andra 290 kommunerna i Sverige. De avgörande 

faktorerna till varför irakiska flyktingar väljer att bosätta sig i Södertälje kommun är bland annat 

på grund av att många söker sig till släkt, vänner eller något bekant. Det bekanta kan exempelvis 

vara det gemensamma språket, kulturen och liknande krigserfarenheter. Närheten till vänner, 

släkt och även religiösa samfund skapar en trygghet som kan behövas när man anländer till ett 

annat land där både traditioner, seder och kulturer skiljer sig åt från det egna. Förutom detta så är 

hjälpen som kan erbjudas från familj och vänner en av faktorerna till varför irakier har valt att 

                                                                
1http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Kommun%20o%20demokrati/V%C3%A5rt%20flyktingarbete/Sod

ertalje_sve.pdf  (2008-12-11)
2Ibid. (2008-12-11)
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samlas på ett och samma ställe, närmare bestämt Södertälje kommun. Det har visat sig att de 

irakier som kommer till Stockholms län i hög utsträckning söker sig till Södertälje kommun. 

När en stor grupp människor immigrerar till ett nytt land eller närmare bestämt en specifik 

kommun så kan bostadsbrist leda till trångboddhet. Södertälje kommun har haft svårigheter med 

att erbjuda bostäder till nyanlända flyktingar på grund av bostadsbristen som existerar. Detta har 

uppmärksammats i medier och bland annat på bostadförmedlingens hemsida3 i Södertälje 

kommun, där de uppmanar nya regler mot trångbeboddhet genom att begränsa antalet inneboende 

utifrån bostadens storlek. Telgebostäder motiverar sitt agerande på följande sätt: ”Detta gör vi för 

att förhindra osunda boendeförhållanden, både för de som bor trångt men även för de 

kringboende som påverkas.”4

1.1 Nationell strategi för utbildning av nyanlända elever

Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att arbeta fram en nationell strategi för utbildning av 

nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan.5  Syftet med denna rapport är att den nationella 

strategin ska hjälpa till att öka de lokala och regionala villkoren för en introduktion som 

tillgodoser och utvecklar individens möjligheter på ett sådant effektivt sätt att en bra start i det 

svenska samhället kan ske så tidigt som möjligt och med god standard. Den ska även se till att ge 

asylsökande barn och ungdomar som lever i Sverige en meningsfull utbildning på lika villkor 

som blir användbar oavsett vilken deras framtid blir.  

I rapporten presenteras begreppet nyanlända som innefattar barn och ungdomar som börjar i 

svensk grund- och gymnasieskola 0- ca 3 år efter sin ankomst till Sverige.6 Det finns olika 

allmänna nämnare som de nyanlända flyktingarna har gemensamt och lyder enligt följande:

– De ska rustas väl för framtiden oavsett om den äger rum i Sverige eller i något annat land. De 

har rätt till ett optimalt lärande och en positiv personlig utveckling. 

                                                                
3 http://www.telgebostader.se/ (2008-12-03)
4 http://www.telgebostader.se/ (2008-12-03)
5 Skolverket; Förslag till Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar (2007-05-31) s.4
6 Ibid. : 5
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– De är nyligen anlända till Sverige och deras vistelse i landet är på obestämd tid. 

– De har alla upplevt förluster av sociala nätverk och uppbrott från välbekanta miljöer och därför 

upplever de sannolikt någon form av psykosocial stress. 

– De kan inte svenska.

– De nyanlända föräldrarna och de nyanlända ungdomarna som kommer till Sverige sent under 

sin skoltid, har oftast en redan etablerad bild av vad skola innebär från sina erfarenheter av 

skolsystemet i hemlandet. Därigenom kan den svenska skolan kännas främmande och svår att 

förstå. 7

Rapporten tar även upp en annan viktig aspekt som inte bara påvisar den heterogena gruppens 

likheter men att vi även måste ta hänsyn till faktorerna som skiljer dem åt.

Några av dessa skillnader som presenteras i rapporten är:

– De vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. En del är asylsökande med 

föräldrar medan andra har kommit utan legal vårdnadshavare. 

– De nyanländas skolbakgrund varierar starkt även när vi bortser från åldersskillnaderna. En del 

har en färdig gymnasieutbildning medan andra kan vara analfabeter. 

– Föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar de nyanlända elevernas skolgång på olika sätt. Det 

finns en spridning från akademiskt utbildade till analfabeter och föräldrarnas förförståelse och syn 

på utbildning kan vara väldigt olika. 

– De normer och värderingar som gällt i hemlandet har betydelse för hur man upplever det 

nya samhället och finner sig till rätta i det. Erfarenheten av att leva i ett demokratiskt eller 

icke-demokratiskt samhälle påverkar också inställningen till det nya landet.8

Ovanstående punkter som Skolverket uppmärksammat i sin rapport visar att det är viktigt för 

utomstående att ha förståelse att många nyanlända inte befinner sig i Sverige på samma villkor 

utan det finns avsevärda skillnader som kan påverka dem på olika sätt när de befinner sig i ett 

nytt land. Varierande skolbakgrunder och samhällsförhållanden kan påverka nyanlända på olika 

sätt, vilket framgår tydligt i denna rapport gjord av Skolverket. 

                                                                
7  Skolverket; Förslag till Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar (2007-05-31) s. 5
8 Ibid  s.6
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2 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med denna studie är att försöka öka förståelsen om unga nyanlända irakiers syn på 

hinder och möjligheter i en gymnasieskola i Södertälje kommun. 

Frågeställningar: 

– Hur ser nyanlända irakier på det svenska skolsystemet i relation till deras tidigare skolsystem i 

Irak?

– Hur ser nyanlända irakier på de möjligheter och hinder som finns i deras nuvarande skola?
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3 Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel redogör vi för grundstommarna i uppsatsens teoretiska ramverk. Teoretiska 

begrepp såsom kultur, etnicitet, flyktingskap, interkulturell pedagogik, socialisation och PTSD är 

begrepp som tillhandahåller distinkta riktlinjer för oss när vi analyserar unga nyanlända irakier i 

Södertälje kommun.

3.1 Kulturbegreppet

”Ordet ”kultur” kommer av latinets cultura, vilket kan uttydas som bearbetning och odling.”9  

Ordet kultur är ett begrepp som vi människor inte klarar oss utan, då termen utgör exempel på en 

samlad mängd av oersättliga insikter om människors gemensamheter, likheter och olikheter. 

Magnus Öhlander talar om bruket av kultur i tre olika grundbetydelser för dagens kulturbegrepp. 

Den första grundbetydelsen som nämns är att vara kultiverad, som innebär en person som 

kommer från en bildad och världsvan bakgrund. Den andra grundbetydelsen som presenteras är 

kultur i dess estetiska meningen, som innebär olika konstformer och utövande av konst. Denna 

kultur står för betydelsen av en aktivitet eller produkter av denna aktivitet.  Den tredje och sista 

grundbetydelsen utgör en term av sammanfattande ord för bland annat livsstil, typiska beteenden, 

specifika traditioner, normer man lever efter, ideal och värden som är centrala. ”Kultur i denna 

mening nyttjas både värderande och med en relativiserande ambition vilken gör gällande att varje 

kultur ska bedömas på sina egna premisser.”10

                                                                
9 Öhlander, Magnus (2005), Bruket av kultur – hur kultur används och görs socialt verksamt. Lund: Studentlitteratur. 

s. 13
10 Ibid. : 21
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Man kan hitta inslag av kultur i praktiskt taget allt, eftersom begreppet kultur är ständigt 

föränderligt. Exempel på sådana inslag kan vara allt ifrån land, folk, mat, krig, beteende till dans 

eller musikkultur, som alla har speciella egenskaper som på så sätt skapar en kultur. Men då man 

kommer till ett nytt land finns det alltid kulturer som man inte är van vid eller aldrig tidigare 

upplevt och då måste man som ny medborgare finna en balans mellan det gamla och det nya. 

Andersson, Persson och Thavenius menar att ”alla som har kommit till Sverige från andra länder 

har däremot andra, främmande kulturer. De måste anpassa sig till eller integreras i vår kultur.”11   

3.1.1 Kulturella olikheter

Hur en nyanländ flykting anpassar sig till en ny kultur i ett nytt land beror mycket på hur 

hans/hennes första möte med den nya kulturen utspelar sig. Om det blir en alltför stor chock för

den nyanlända flyktingen/invandraren så finns chansen att han/hon inte känner sig accepterad och 

får på så sätt svårt att ta emot eller kompromissa med den nya kulturen. 12

Thomas Hylland Eriksen skriver i sin bok, Små platser – stora frågor13, om hur kultur kan 

uppfattas som någonting universellt gemensamt. Eriksen presenterar även en grafisk tabell över 

ett sätt att göra sig en föreställning om olika perspektiv av den mänskliga tillvaron. 

Tabell 1. Ett sätt att göra sig en föreställning om olika aspekter av den mänskliga existensen.14

Kultur

Natur

                                                                
11 Andersson, Lars Gustav, Persson, Magnus & Thavenius, Jan (1999), Skolan och de kulturella förändringarna.  

Lund: Studentlitteratur. s. 83
12 Kristal-Andersson, Binnie (red.) (2001), Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn – en psykologisk modell . 

Lund: Studentlitteratur s.180
13 Eriksen, Thomas Hylland (2000). Små platser, stora frågor, en introduktion till socialantropologi. Falun
14 Hylland-Eriksen, Thomas (2000). s. 45 

kulturuniversalia kulturell variation

genetiska genetiska
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                                      gemensamma                  varierande

Det övre vänstra fältet visar här den gemensamma och kulturella dimensionen som 

mänskligheten delar, det vill säga de förenade utmärkande likheter som människor skapar och 

delar genom att leva i ett samhälle. I det övre högra fältet representeras den kulturella variationen 

som fulländar teorin om att dessa två dimensioner sammanbundet utgör den antropologiska 

forskningens kärna. 

”Genom att påvisa skillnader mellan de olika mänskliga egenskaper som formas i samhället, har 

antropologin visat att det finns stora delar av den mänskliga existensen som biologin inte kan svara 

för, eftersom de medfödda genetiska variationerna mellan grupper av människor inte kan förklara 

den enorma kulturella variationen i världen.” 15

Vidare menar Eriksen att de nutida professionella antropologerna anser att människor eller 

folkslag nu för tiden kan uppfattas stå olika ”nära naturen”, på grund av deras enklare form av 

teknologi. Detta motsätts av Hylland-Eriksen som påstår att det skulle vara nonsens för någon 

överhuvudtaget att hävda att en del folk har ”mer kultur” i sig än andra – alla människor i 

samtliga nationer av världen är lika ”kultiverade” fast på olika sätt.16

3.2 Etnicitet och etnisk bakgrund

Det finns många olika definitioner på begreppet etnisk bakgrund, i boken Att förstå flyktingar, 

invandrare och deras barn, presenteras en teori om att en individs etniska bakgrund kan påverka 

hela hans/hennes identitet. Ur ett sociologiskt perspektiv definieras en etnisk grupp som en 

samling människor som är besläktade genom att dela samma härkomst eller en gemensam 

historisk bakgrund och utmärkande kultur.17 ”Flyktingar/invandrare från olika delar av världen 

                                                                
15 Hylland-Eriksen, Thomas (2000). s. 45
16 Ibid. : 48
17 Kristal-Andersson, (2001) s.183
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kan stamma från samma etniska bakgrund, som till exempel kurderna.”18  Detta folkslag har olika 

kulturer, kommer från olika samhällen och härstammar från olika länder men delar trots det 

samma etniska bakgrund. 

I boken Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn presenteras en grundläggande social 

tolkningsmodell av etnicitet, som innefattar fyra följande element:

– etnicitet lägger tonvikten på kulturell differentiering (även om identitet alltid är en dialektik 

mellan likhet och olikhet);

– etnicitet är kulturell – byggd på gemensamma betydelser – men den uppstår och fortplantas i 

social interaktion;

– etnicitet är i viss utsträckning möjlig att variera och manipulera, inte definitivt fixerad eller 

oföränderlig; och

– etnicitet som social identitet är både kollektiv och individuell, utåtriktad och internaliserad.19  

När flyktingar anländer till ett nytt land, kan det för många vara en stor omställning. Att vistas i 

en främmande miljö med nya människor som har andra etniska bakgrunder kan skapa 

ifrågasättningar hos en nyinkommen flykting. Han/hon kanske aldrig tidigare känt sig så olik alla 

andra och hur den berörda klarar dessa sammanföranden beror på vilka lärdomar han/hon tar sig 

an i det nya landet, hans/hennes barndomsupplevelser, andra relevanta bakgrundsomstän-

digheter, tidigare erfarenheter i hemlandet och hans/hennes livssituation i det nya landet.20

3.3 Flyktingskap

När flyktingar lämnar sitt land för att bosätta sig i ett annat så upplever de många yttre 

förändringar i form av kultur, etniska skillnader, klimat, religion, språk, politik, sysselsättning, 

miljö och landskap. 

                                                                
18 Ibid. :183
19 Jenkins, R. (1997). Rethinking ethnicity. Sage, London i Kristal-Andersson, Binnie (2001) s.182-183 
20 Kristal-Andersson, (2001) s.183
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”Han/Hon kan ha kommit från en viss samhällsnivå, vissa socioekonomiska villkor och en viss 

utbildningsnivå i ursprungslandet och ha eller bli erbjuden helt andra i det nya landet. Det nya 

landets sätt att fundera och människorna där är också yttre förändringar som möter individen.”21

En nyanländ flykting genomgår även inre förändringar som innefattar ”de medvetna och 

omedvetna effekterna av dessa yttre skeenden på den inre världen och hur de påverkar personens 

liv.”  Andra exempel på inre förändringar kan vara problem, svårigheter, ensamhet, saknad, 

längtan, skam, sorg, nedvärdering av hemlandets värderingar, utsättningen för fördomar som 

flyktingen genomgår i det nya landet, samt hur individen hanterar sin egen flyktingsituation.22  

3.3.1 Ensamkommande barnet

Det finns många barn och ungdomar som kommer ensamma till ett nytt land och söker asyl. 

Anledningarna till varför ett barn eller en tonåring kommer till ett nytt land helt själva är många. 

Nedan kommer vi att presentera alternativa anledningar till barnens/tonåringens ankomst till ett 

nytt land utifrån boken Att förstå flyktingar, invandrare och deras familjer:

– Han/hon kan ha tvingats fly från hemlandet av olika anledningar, oftast på grund av förtryck 

och krig.

– Han/hon kan ha personliga eller politiska skäl eller åtaganden och i vissa fall är det endast 

möjligt för en familjemedlem att fly. 

– Han/hon kan ha föräldrar som sitter i fängelse, tjänstgör i krig, har blivit dödade eller avrättade 

eller helt enkelt inte kapabla till att ta hand om barnet/tonåringen. 

– Han/hon kan även ha skickats ensam till det nya landet för att undgå militärtjänst och krig i 

hemlandet, för att han/hon redan upplevt traumatiska händelser, fängelse eller tortyr eller 

för att det finns risk för detta.23

Att ensam komma till ett nytt land kan vara tillräckligt av en psykisk påfrestning men att som 

barn och tonåring komma till ett nytt land utan några föräldrar, vänner eller bekanta kan resultera 

                                                                
21 Garza-Guerro, A. (1974). Culture shock: it’s mourning and the vicissitudes of identity. Kristal-Andersson, Binnie 

(1976). Mostwin, D. (1976). Uprootments and anxiety. i Kristal-Andersson, (2001). s. 79
22 Kristal-Andersson, (2001) s. 80
23 Kristal-Andersson, (2001) s. 374-375
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i en chock och utsätta barnet eller tonåringen för en omfattande och sårbar situation. Detta kan 

även resultera i att barnet eller tonåringen blir mer beroende av människor som träder in i deras 

omgivning. 24

3.3.2 Socialisation och lärande i ett nytt land

Vi är alla medvetna om att alla socialisationsmönster är användbara i det samhälle där de 

praktiseras men när man flyttar till ett nytt land så kan de upplevas som mindre lämpade då nya 

levnadsförhållanden kan råda i det nya landet.  För att vi ska kunna skapa förståelse för hur olika 

invandrargrupper socialiserar sina barn, måste man kunna ta hänsyn till de mönster som 

invandrargrupperna haft med sig från sina hemländer men även ta hänsyn till de bikulturella 

förändringarna som sker i det nya landet. Margret Obondo menar i sin artikel, Olika kulturer, 

olika språksocialisation – konsekvenser för utbildning och social integrering av invandrarbarn25, 

att om invandrarbarn ska kunna ha möjlighet att lyckas med sina studier eller med sociala 

prestationer, måste de känna sig väl till mods i och vara en del av majoritetssamhället. Vidare 

nämner Obondo i sin artikel, 

”att om elever känner att deras kulturella mångfald och att deras identiteter bekräftas samt att 

deras insatser värderas i interaktionen i klassrummet, är sannolikheten mycket stor att de också 

kommer att känna samhörighet med och engagemang för samhället i stort.”26  

Om samspelet mellan lärare och elever uttrycker den segregering och nedvärdering som många 

minoritetsgrupper upplever i samhället, kommer detta leda till att eleverna mentalt drar sig 

tillbaka. Det skulle då i sin tur vara ett ytterligare bevis på skolans stora misslyckande med att 

utmana maktstrukturen vilket ökar missförhållandena i samhället. Om skolorna och dess pelare, 

det vill säga lärarna skulle ta tillvara på elevernas erfarenheter som de har med sig, skulle skolan 

med stor sannolikhet bli en plats där eleverna kan ha nytta av de erfarenheter som i andra 

                                                                
24 Ibid. : 375
25 Obondo, Margret. (1999). 
26 Ibid. : 53
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sammanhang har bidragit till deras lärande menar Obondo. För att denna situation ska bli levande 

menar Obondo, att det krävs att både lärare och pedagoger lär sig mer om sina elevers liv utanför 

skolan. 

3.4 PTSD – Posttraumatic stressyndrome

PTSD är en förkortning för ett posttraumatiskt stressyndrom och anses vara ett av de mest 

trauma-specifika psykiatriska tillståndet. Inom alla kulturer existerar en skyddande och viktig 

funktion för att stärka individens psykologiska försvar mot rädsla och ångest.

Anders Hjern presenterar i sin bok, Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar, de 

tre centrala företeelserna intrusion, avoidance och arousal som har olika implikationer för den 

posttraumatiska reaktionen och för sorgreaktionen.27 Nedan introduceras en faktauppställning 

som påvisar vad dessa företeelser innebär:

Tabell 2. Tre centrala företeelser 28

Den traumatiska händelsen Förlusten

intrusion

återupplevande av den 

traumatiska händelsen

upptagenhet av minnet av 

den döde

avoidance

undvikande av det som 

påminner om traumat 

undvikande av det som 

påminner om frånvaron av 

den döde

                                                                
27 Hjern, Anders (1995), Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar. Lund: Studentlitteratur. s. 49
28 Ibid. : 49
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arousal

ökar ”startle” - reaktionen leder till ”searching 

behavior” 

Men vad innebär då PTSD syndromet? Syndromet syftar på en mängd olika symptom där man 

har kommit fram till att dela in dessa syndrom i tre olika huvudgrupper. Dessa är: återupplevande 

av traumat, undvikande symptom och hyperkänslighet. För att kunna förstå dessa tre 

huvudgrupper har vi valt att presentera dessa i vår studie. Återupplevande av traumat innebär att 

man har återkommande minnesbilder, dagdrömmer, mardrömmar, känner obehag inför att bli 

påmind om traumat samt fysisk reaktivitet. Den andra huvudgruppen undvikande innebär att man 

undviker tankar, känslor, aktiviteter, situationer, platser och människor som förknippas till 

traumat, minnesförlust gällande detaljer av traumat, intresse för andra minskar, intresse för 

aktiviteter minskar, begränsade affekter och en känsla av att inte ha någon framtid. Den tredje 

och sista huvudgruppen hypervaksamhet innebär irritation, vredesutbrott, sömnstörningar, 

koncentrationssvårigheter och överdriven reaktion som påminner om traumat.29                             

PSTD är den psykiatriska följden av den traumatiska händelsen medan sorgereaktionen kan 

utvecklas till patologisk sorg, komplicerade ångesttillstånd och egentlig depression.30

Enrique Bustos delar in nyanlända flyktingar som kommer till Sverige i två kategorier, de 

permanenta och de temporära.31 De individer som får stanna utan risk för att återsändas till det 

land de flyr ifrån kallas permanenta. Alla andra som lever med en stor ovisshet om framtiden i 

väntan på ett avgörande beslut kallas temporära. 

                                                                
29 Herbert, Anna i Lorentz & Bergstedt (2006). s. 200-201
30 Ibid. : 49
31 Bustos, Enrique i Hjern, Anders (1995). s. 56
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”Många flyktingar har gått igenom svåra upplevelser. Dessa upplevelser brukar i den 

psykologiska litteraturen betecknas som extrema eller traumatiska med tanke på att de går utöver 

vad de flesta människor upplever under sitt liv.”32

  Bustos nämner även att förföljelse, massakrer, långvarig fängelsevistelse och försvinnande har 

tillsammans med tortyr blivit ofta använda metoder.33  Många människor kan förstå att nyanlända 

flyktingar bär både fysiska ärr och smärtsamma minnen av tortyr, fångenskap och förföljelse. Det 

finns även många som förstår att nyanlända flyktingar lider av en ständig närvaro av plågsamma 

symptom och att deras psykiska värld, med dess känslor och funktioner, är outplånligt märkt av 

den tortyr och fångenskap de har genomlidit.34  

”Men det verkar te sig svårare att förstå att dessa märkta men överlevande individer är levande 

exempel på konsekvenserna av den mest intensiva repressiva nivån i en social konfrontation – en 

konfrontation där samhället sönderfräts och upplösningen av de dagliga sociala interaktionerna 

intensifieras.”35

Bustos tar även upp begreppet identitetskris och ifrågasätter: hur påverkas identitetsupplevel-sen 

hos en nyanländ flykting i det nya landet, där den nyinflyttade flyktingen inte känner någon 

samhörighet med människor i sin omgivning eller där igenkännande av sociala markörer 

försvåras? Bustos svar på ovanstående fråga är ”genom identitetsförlust – ett oundvikligt 

fenomen som börjar med de identitetskonflikter som följer med förlusten av språket som 

användbart redskap i vårt kommunikativa samspel med andra.”36 Bustos menar att flyktingskap är 

en grym attack mot en individs identitet och själ. ”Flyktingskapet är en massiv ständig 

traumatisering med negativa, kumulativa effekter på en individs olika fasetter.”37

                                                                
32 Bustos, Enrique i Hjern, Anders (1995). s. 54
33 Ibid. : 55
34 Bustos, Enrique i Hjern, Anders (1995). s.  55
35 Ibid. : 56
36 Ibid. : 71
37 Ibid. : 75
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Anna Herbert nämner att vi i Sverige har förhållandevis få erfarenheter av att arbeta med stora 

grupper av traumatiserade flyktingar. Röda korset har med åren byggt upp en del centra i 

Stockholm, Malmö och Skövde, dit många traumatiserade flyktingar sökt hjälp men där många 

av dessa har fått vänta upp till två år innan de fått stöd.38  Herbert nämner att under väntetiden har 

många av flyktingarna studerat på SFI39, komvux, gymnasiet eller i grundskolan. Som lärare och 

pedagoger står vi inför en stor utmaning, för utan kunskap om hur den berörda gruppen kan 

reagera under de första åren i Sverige, så är risken att vi tolkar deras beteenden som utanförskap 

och kulturskillnad. Genom att göra på detta sätt befäster vi många gamla fördomar och myter 

menar Herbert. 

3.5 Skolan som fristad

Jill Rutter och Crispin Jones nämner i boken, Refugee education mapping the field40, om hur det 

har påvisats att dåliga boendeförhållanden och trångboddhet kan resultera i andra problem i det 

vardagliga livet. De menar även att för äldre barn/ungdomar så är det brist på yta att kunna 

studera som är det största problemet. De trånga boendeförhållandena gör det svårt för vissa elever 

att fullfölja hemstudier eller skolprojekt.41  

Många elever som kommer från krigsdrabbade länder under ett diktatoriskt styre, blir ofta lättade 

och samtidigt förvånade då deras första möte med den svenska skolan äger rum. Detta nya fria 

samhälle skapar möjligheter att utvecklas men kan även upplevas som en fristad för många 

elever. Rutter och Jones menar att skolan ska kunna erbjuda en säker och trygg miljö för de 

elever som tyvärr endast är vana vid motsatsen.42 Trots att dessa författare främst syftar på 

hemlösa elever och deras behov i skolan, så kan man dra paralleller till våra studier. 

                                                                
38 Herbert, Anna i Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (2006), Interkulturella perspektiv – pedagogik i mångkulturella 

lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur. s. 197
39 Förkortning av Svenska för invandrare
40 (1998)
41 Rutter, Jill & Jones, Crispin (1998), Refugee education mapping the field. London. s. 41 
42 Ibid. : 44
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Skolan har alltid spelat en stor roll i elevers tid då majoriteten av dem spenderar halva sin vakna 

tid i skolan eller med skolstudier. Under den tiden man går i skolan så förväntas det av eleven att 

han/hon fokuserar och lägger ner energi på de viktiga aspekterna som skolan står för. Då det 

gäller nyanlända elever så har den svenska skolan ytterligare ansvar att ta fasta vid och 

genomföra, då det i vissa fall kan behövas andra mål och regleringar för barn som kommer från 

länder där de levt under traumatiska förhållanden. En viktig del av deras introduktion till den nya 

skolan är en känsla av säkerhet och hopp inför framtiden och att skolan ska kunna agera som en 

sorts faktor för det sociala samspelet mellan eleverna. Skolverket presenterar följande mål för 

nyanländas introduktion:

”Det övergripande nationella målet för nyanländas introduktion är att samhällets insatser för 

nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar under deras första tid i Sverige, ska inriktas på att ge 

förutsättningar till egen försörjning, utbildning och delaktighet i samhällslivet.”43  

Publikationen Skolan och de kulturella förändringarna44, som tillkommit med stöd av Skolverket, 

nämner i ett stycke om den nya skolsituationen och vilken roll den kan ha för vissa elever:

”Det skapar en ny situation där skolan kan vara den enda fasta punkten för människor som i 

övrigt förlorat alla sociala band. Dessa förändringar ställer också nya krav på skolan att fungera som 

en sammanbindande kraft, en stabiliserande faktor och en plats för möten.”45

3.6 Interkulturell pedagogik 

Termen interkulturell pedagogik har utvecklats från att främst inneburit interkulturell 

kommunikation och undervisning, till dagens betydelse, ”det är inte ett ämne utan ett 

förhållningssätt som skall tillämpas i alla ämnen.”46 Detta förhållningssätt menar Pirjo 

Lahdenperä, skulle i sin tur utmärka all verksamhet i skolan och i sin tur skapa många 

                                                                
43 www.Skolverket.se, 2007-05-31 (2008-12-03)
44 (1999)
45 Andersson, Persson, Thavenius (1999). s. 33
46 Lahdenperä, Pirjo (2004), Interkulturell pedagogik teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. s. 11
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förutsättningar för gemensam respekt och förståelse i klassen, skolan och närsamhället. Vidare 

nämner Lahdenperä, att interkulturalitet är en startande process som är på väg mot gemenskap 

mellan olika grupper inom det svenska samhället och mot internationell sammanhållning. 

”Interkulturell pedagogik betraktar jag som ett övergripande begrepp som innefattar 

interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, mångkulturell 

skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning.”47

Som ämne innehåller pedagogiken allt som har med lärande, vägledning, utveckling, 

handledning, ledning, undervisning och fostran att göra.48 Därför menar Lahdenperä, att det är 

otroligt viktigt att det finns en riktning inom pedagogiken som fördjupar sig i dessa händelser 

utifrån olika interkulturella perspektiv, där bland annat genus, etnicitet och klass är en del av de 

kulturformerande sammanhang där mening skapas och ges. Begreppet kultur kan förslagsvis 

studeras utifrån följande tabell.

Tabell 3. Kulturöversikt – synliga och osynliga delar49

Artefakter

Produkter:

Musik, mat, byggnader

Traditioner

Tänkande, språket

historier, humor, berättelser, 

jargong

Normer, värderingar

värdesystem, trosföreställningar

Kommunikation

relationer

                                                                
47 Ibid. : 13
48 Ibid. : 13
49 Lahdenperä, (2004). s. 14
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Känslouttryck

sinnesstämningar

känsloyttringar

Personlighetsaspekter

självkänsla, personlig hållning

Denna tabell symboliserar begreppet kultur utifrån Lahdenperäs perspektiv. I tabellen visas kultur 

som synliga och osynliga delar. Kultur och kulturbundenhet kan vara exempel på olika metoder 

som dessa kan studeras utifrån ovanstående angreppspunkter. Lahdenperä menar även att 

begreppet kultur i det här sammanhanget används som ett pedagogiskt analysinstrument som 

konstrueras och utvecklas.
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4 Metod och material

4.1 Tillvägagångssätt

Vi började denna studie med att undersöka ämnet i fråga med hjälp av litteratur och sökte även 

information via Södertälje kommun. Tack vare riklig information om nyanlända irakier i 

Södertälje beslutade vi oss för att ta kontakt med vfu-samordnaren på Södertälje kommun. Vfu-

samordnaren tog i sin tur kontakt med eventuella och tänkbara skolor som skulle vara av intresse 

för vårt arbete och som vi kunde påbörja ett samarbete tillsammans med. Därefter kontaktade vi 

skolan som föreslogs och ordnade ett möte för att kort presentera vår studie. Skolan hjälpte oss på 

ett väldigt effektivt sätt, vi fick träffa en del av alla de lärare som arbetar med nyanlända irakier. 

Vi fick bra kontakt med en lärare som till vår stora glädje kunde presentera oss för hennes klass. 

Under ett antal gånger fick vi sedan chansen att träffa klassen och presentera oss och vår studie 

och därtill fick klassen presentera sig för oss. 

Vi fick även samtycke att delta tillsammans med läraren och klassen på en stadsvandring i 

Stockholm, vilket blev över vår förväntan, en otroligt givande och lärorik upplevelse för oss. Den 

personliga kontakt som vi på detta sätt fått möjlighet att skapa tillsammans med eleverna har haft 

en enorm betydelse för vår studie och för våra intervjuer. Elevernas intresse för oss och för vår 

studie har varit av ömsesidig betydelse. 

Vi har baserat denna studie utifrån en etnografisk intervjumetodik som Birgitta Kullberg nämner 

i sin bok, Etnografi i klassrummet50. Denna intervjumetodik innefattar både samtal (informella 

intervjuer) samt mer ingående intervjuer (formella intervjuer).51 Förutom individuella intervjuer 

                                                                
50 (2004)
51 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. s. 109ff
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har vi också genomfört gruppsamtal med utvalda elever och elever som frivilligt har velat delta i 

diskussionerna. 

De formella och informella intervjuerna har vi spelat in via en diktafon och transkriberat det 

material vi fann relevant och utmärkande för vår studie. 

Vi utförde intervjuerna tillsammans då en av oss ställde intervjufrågorna och den andra 

antecknade eventuella fysiska gester eller uttryck som inte framgick via inspelning och som kan 

vara essentiella för vårt arbete. En annan anledning till varför vi har utfört intervjuerna 

tillsammans är för att en av oss inte behärskar det arabiska språket till fullo och kan därför bidra 

till missförstånd mellan intervjuaren och informanten. Detta har däremot inte påverkat 

utformandet av intervjufrågorna eller det aktiva samspelet mellan oss och eleverna. 

Urvalet av informanter till denna studie grundas på följande kriterier:

– Informanten ska ha gått i svensk skola under minst en termins period (sammanhängande). 

– Informanten ska ha kommit till Södertälje direkt från Irak eller via anslutning av närliggande 

grannland/grannländer. 

– Informanten ska ha mångårig erfarenhet från skolgång i Irak. 

– Informanten ska vara mellan 16-19 år.

4.2 Skolan 

Här presenteras skolan som vi har besökt och utfört våra intervjuer i. Vi har valt att inte använda 

skolans riktiga namn då vi inte vill ”hänga ut” skolan, elever och lärare som intervjuades och 

därför har vi valt att använda oss av täcknamn. Täcknamnet på skolan är ”Södertäljegymnasiet.” 

”Södertäljegymnasiet” ligger ca 15 minuters promenad från Södertälje centrum. 

Södertäljegymnasiet är en skola med ca 400 elever. Många av invånarna i området kring skolan 

har svensk och utländsk bakgrund. Runt om skolan finns mestadels friliggande villor och ca 2 km 

längre bort finns hyresrätter. 
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Det finns sex olika IVIK52 klasser i skolan där vi har utfört våra intervjuer. I varje klass finns det 

ungefär 16 – 18 elever. På grund av en strikt tidsbegränsning har vi i detta fall valt att endast 

fokusera på en av dessa IVIK klasser. En annan avgörande faktor var också den tidsbrist som 

råder från skolans och klassens sida. Vi anser därför att resultatet för en kvalitativ studie blir mer 

djupgående och värdefull om vi fokuserar på en klass där vi har haft tillfälle att ta del av 14 

elevers perspektiv. En annan väsentlig aspekt är den personliga kontakt som vi har fått möjlighet 

att skapa med varje elev och även de tillfällen som erbjudits att träda in i varje individs privata 

sfär, då en del av intervjufrågorna bestod av frågor om hemmet och elevens bakgrund. Vi har lagt 

en stor tyngd på att skapa en trygg och ömsesidig kontakt mellan oss och eleverna för att 

resultatet av intervjuerna ska bli så pålitliga som möjligt. 

4.3 Eleverna som intervjuades

Tabell 4. Översikt – intervjupersoner 

Kvinnliga elever som intervjuades:                 

                                                                
52 Förkortning av Individuella programmets introduktionskurser för invandrare. 

Namn Ålder Tid i Sverige

Anna 16 7 månader

Beatrice 16 22 månader

Cecilia 17 8 månader

Daniella 16 12 månader

Ella 16 7 månader

Frida 16 9 månader

Maria 16 36 månader
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Manliga elever som intervjuades: 

4.4 Lär
arintervjuerna

För att skapa större förståelse för vår studie har vi valt att även intervjua läraren som är ansvariga 

för den här aktuella IVIK klassen.53 Eva har varit verksam lärare i snart tre år och har varit 

klassansvarig för IVIK klassen i snart ett och ett halvt år. Hon har studerat till gymnasielärare vid 

en högskola i Sverige i fem år. Vi fick kontakt med Eva via Södertäljegymnasiet där vi skapade 

god kontakt med henne och fick möjligheten att delta under några av hennes lektionstillfällen. 

Vårt syfte med att intervjua Eva är att kunna få en större inblick av hur en lärare möter nyanlända 

elever i skolan samt hur hon förhåller sig till det. Vi hade dock svårigheter med att ordna 

intervjun med Eva, detta på grund av hennes tidsbrist och hektiska schema. Då vi ansåg att 

intervjun med henne var av stor betydelse för oss och vår studie beslutade vi oss att genomföra 

intervjun via telefon och detta kan ha medfört att resultatet har varit mindre utförlig än vad vi 

hade hoppats på. 

Vi har även valt att intervjua en irakisk-svensk lärare, som har varit verksam lärare i Irak ca 17 år 

och undervisat i svensk skola i mer än 25 år.54 Anna fick vi kontakt med via en bekant som 

tipsade oss om henne och hennes bakgrund. Vi ordnade ett tillfälle för intervju tillsammans med 

                                                                
53 Se Bilaga 5
54 Se Bilaga 4

Namn Ålder Tid i Sverige

Adam 18 7 månader

Ben 16 11 månader

Christian 17 7 månader

David 17 16 månader

Erik 18 12 månader

Filip 17 11 månader

Gustav 16 18 månader
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henne som ägde rum i ett avskilt klassrum på hennes arbetsplats. Vårt syfte med denna intervju 

var att kunna skapa ett annat perspektiv i vår studie, då vi ville ge tillfälle att få en större 

överblick av det irakiska och svenska skolsystemet. Utifrån en lärare som har varit verksam i 

båda av dessa skolsystem är detta av stort intresse för oss och vår studie. 

I Irak har hon undervisat elever från lågstadiet till gymnasiet och arbetat i både kommunala och 

privata skolor. Hon har undervisat i det arabiska språket och ämnen som geografi och historia. 

Hennes klasser i Irak bestod av ca 40 till 50 elever per klass. I Sverige har hon arbetat som 

modersmålslärare i arabiska och undervisat elever på låg-, mellan-, högstadiet men även på 

gymnasiet. Klasserna/grupperna som hon undervisar i Sverige består av ca 5-10 elever.

4.5 Intervjufrågornas utformning

Steinar Kvale presenterar i sin bok, Den kvalitativa forskningsintervjun55 om intervjuers

reliabilitet och validitet. Genom att ställa frågan ”mäter du vad du tror att du mäter?”56 förklarar 

Kvale följande: ” i ett bredare perspektiv hänför sig validiteten till den utsträckning i vilken en 

metod undersöker vad den är avsedd att undersöka.”57 I vilken omfattning våra intervjuer 

verkligen återger de fenomen eller variabler som väcker intresse hos oss klarlägger de 

intervjupersoner som kunde dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter för studiens 

validitet. Då vi ställde frågor som gav oss beskrivande svar till studiens intervjupersoner fick vi 

möjligheten till ökad kunskap om ämnet. Följdfrågorna som ställdes till intervjupersonerna 

gjorde att vi kunde vara säkra om att det som sagts stämde överens med de teoretiska 

utgångspunkterna. Kvale menar ” att validera är att kontrollera, ifrågasätta och att teoretisera.”58

Reliabilitet i sin tur förs samman till forskningsresultatens innehåll. För att erhålla en hög 

reliabilitet krävs att man upprätthåller en tydlig redogörelse av den kvalitativa 

forskningsprocessen. För att en studie ska resultera i ett så trovärdigt innehåll som möjligt måste 

en god kommunikation mellan intervjupersonen och intervjuaren skapas. Detta har för vår studie 

                                                                
55 (1997)
56 Kvale, Steinar. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 215
57 Ibid. :215
58 Steinar, Kvale (1997). s. 219ff 



31

varit väldigt givande då analysen av arbetet har underlättats tack vare den genuina och ärliga 

kontakten vi skapat tillsammans med intervjupersonerna. 

Innan vi utförde intervjuerna med eleverna så utgick vi utifrån vetenskapsrådet, som har 

publicerat effektiva forskningsetiska principer och hur de ska tillämpas. Samtliga elever som varit 

delaktiga i denna studie har tillfrågats och deltagit frivilligt.59 Vi gjorde vårt bästa för att i god tid 

samla ihop tillräckligt med elever för att kunna utföra en bra studie, samt informera samtliga om 

följande principer och vad dessa innefattar: 

– Informationskravet innebär att samtliga intervjuade har blivit informerade om vårt syfte med 

denna studie och även vad för roll eleverna intar under studiens gång. 

– Samtyckeskravet innebär i sin tur att vi som utför undersökningen måste få ett skriftligt eller 

muntligt samtycke från de intervjuade, så att de kan medverka i studien

– Konfidentialitetskravet ger personerna som ska intervjuas en försäkran av total konfidentialitet. 

– Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in från de intervjuade endast kommer att 

användas inom ramarna för denna studie. 60

                                                                
59 Se Bilaga 1, 2, 3. 
60 http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix.pdf (2008-12-15)
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5 Undersökning

I denna del presenteras intervjuelevernas syn på hinder och möjligheter i den irakiska och 

svenska skolan. Vi har delat in undersökningen i tre delar, första delen innefattar elevernas tankar 

och åsikter om skolgången i Irak och den andra delen omfattas av skolgången i Sverige. Den 

tredje och sista delen består av två olika lärarintervjuer där en av lärarna berättar om skolgången i 

Irak och i Sverige. Den andra läraren som är intervjuelevernas aktuella klasslärare ger oss ett 

bredare perspektiv om sin syn på skolgången för nyanlända elever. 

5.1 I Irak

5.1.1 Möjligheter och hinder

Majoriteten av eleverna menar att det enda sättet som möjligheter kan uppstå för en elev som 

ville studera något speciellt är genom ekonomiska tillgångar. Enligt eleverna väljer dessvärre 

många familjer att använda sina befintliga tillgångar till att komma till Sverige. En elev har 

dessutom skickats till Sverige helt själv just på grund av begränsad ekonomi. 

Det finns inga kommunala gymnasium i Irak som har olika inriktningar, exempelvis om jag vill 

bli ingenjör, så finns det inget som är anpassat till det så att jag sen kan börja studera på universitet, 

utan jag måste istället börja om på nytt när man ska börja studera det som man vill ha som yrke. Här 

i Sverige finns det till exempel Natur [Naturvetarprogrammet] i gymnasiet som kanske är bra att 

läsa om man vill bli ingenjör, det är så bra för elever som vet vad de vill bli, för jag vill bli 

flygplansingenjör. I Irak finns det inga möjligheter om man inte har pengar. Om du kommer från en 

vanlig arbetarfamilj så finns det inte mycket hopp för dig än att du själv ska bli en ”arbetare” utan 

någon större utbildning. (Christian)
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Utöver själva utbildningen i Irak så talades det även om skolmiljön och hur den har påverkat 

vissa elever. 

Det var svårt. Lärarna var hårda, de skriker och ställer så svåra frågor hela tiden och man får så 

mycket läxor som nästan är omöjligt att hinna med. Skolan var jobbig att gå till, på vintern var det 

kallt, det fanns inga fönster på grund av bomberna och de lagar inte dem. Det finns ingen el heller, 

så vi frös hela tiden. Ja, det var jobbigt. (Ella)

Nja, det var inte så mycket svårigheter, sådär, inte så mycket. Det var jobbigt att ta sig till skolan 

däremot. Det fanns inga vägar kvar eftersom att mycket var bortsprängt, så jag gick på stora block 

eller på leriga vägar. En svårighet i klassrummet var att lärarna inte ville upprepa sig själva, så om 

man inte hängde med eller inte lyssnade så får man skylla sig själv och försöka läsa ikapp om det 

fanns böcker. (David)

David valde att beskriva vägen till skolan och eventuella svårigheter han upplevde i klassen. Han 

var den enda eleven som talade om hur svårt det faktiskt var att ens gå till skolan. 

Det största hindret för mig i skolan var att koncentrera mig eftersom att jag inte hade någon 

större lust att ens vara där men det var ingenting som lärarna tog hänsyn till eller kunde hjälpa mig 

med. Skolan brydde sig inte om att vissa elever inte mådde bra på grund av kriget, trots att man 

kanske precis klivit över lik för att komma till skolan. Det fanns bara hinder för mig i skolan, det 

fanns ingenting som kunde kallas för möjligheter. Jag kunde inte få extra hjälp om jag behövde det, 

jag kunde inte studera något speciellt om jag ville det. (Erik)

Majoriteten av eleverna kommer från områden som var mer påverkade av kriget än andra, 

närmare bestämt från Bagdad och Mosel. Erik beskriver sina svårigheter i skolan som ger oss en 

närmare bild av hur det är att leva i ett krigsdrabbat land. 

När eleverna talade om eventuella hinder i den irakiska skolan fanns det mycket att analysera och 

problematisera. Känslorna var många och rösterna ville bli hörda. Dessa elever verkade äntligen 

få chansen att öppna sig och berätta om vad de upplevt och gått igenom. Det var långt ifrån någon 

sorts sympatisökande, utan snarare att de lättade på hjärtat. Dessa elever hade också drömmar och 

ambitioner men även svårigheter och bekymmer som hindrade dem från att uppnå en bättre 
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skolgång. Krig, missöde och traumatiserande upplevelser berövade eleverna rätten att fullfölja en

fullständig och trygg skolgång.

En kvinnlig elev berättade om hennes vision om att lära sig spela piano:

Jag, exempelvis, tycker om musik, jag skulle så gärna vilja spela piano men i Irak finns det inget 

sådant, inte som här i Sverige. Här kan du till och med lära dig mycket om musik redan när du är 

liten i skolan. (Ella)

Detta var inte ett alternativ för Ella i den irakiska skolan, där de inte erbjuder musikundervisning 

i kommunala skolor. 

Andra elever talade om hur finansiella tillgångar kunde skapa nya tillfällen i skolan och hur det i 

många fall var den enda möjligheten till en bra utbildning. Trots att de allmänna universiteten i 

Irak inte kostade pengar utan var statligt finansierade, så kunde ändå många familjer inte skicka 

iväg sina barn för att utbildas då de behövdes hemma för att hjälpa till med försörjningen och 

hushållsarbetet. Om en elev vill fortsätta studera så underlättade familjens ekonomiska tillgångar 

för en säker skolgång, då han/hon kunde bli försörjd under utbildningen. Andra familjer har inte 

råd att fortsätta försörja sina barn i flera år, eftersom att man som student inte får någon form av 

finansiella bidrag.   

Beatrice, berättar om möjligheterna i skolan i Irak: 

Nej, det finns inte riktigt några möjligheter, för mig i alla fall. Jag tror det beror på vart man bor, 

om man alltså är rik eller fattig, det är då man har möjlighet att kanske studera i en bra skola och bli 

vad man vill. Vi bodde mitt i Bagdad där det var elände och krig varje dag, så skolan var inget som 

jag kunde koncentrera mig på riktigt, så för mig fanns det inga möjligheter i alla fall, min skola var 

väldigt förstörd av bomberna och kriget. (Beatrice)

Christian, talar om möjligheten och målstyrningen i Sverige och Irak och hur det kan påverka 

skolgången beroende på vart man kommer ifrån, eller där man är bosatt: 
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I Sverige finns det många, många, många skolor som är gratis och bara det är en möjlighet för 

många elever som vill studera. I Sverige finns det mål, det fanns det inte i Irak. Här finns det mål 

som man kan följa och som man kan uppnå om man vill. Om jag bor i Sverige och sätter upp ett 

mål att jag vill bli läkare så kan jag uppnå det om jag vill. I Irak måste du betala, om du inte kan så 

får du lägga av innan du nått upp till universitetet och sen får du börja arbeta med din pappa i en 

affär eller något liknande. (Christian)

Då frågan ställdes om hur deras tankar såg ut angående eventuella möjligheter i den irakiska 

skolan, så blev flera av svaren korta och fåordiga. Majoriteten av eleverna hade inget positivt att 

säga om hur deras skolgång hade upplevts av dem. Samtliga elever hade följande att säga:

Nej, det finns inga möjligheter, förutom väldigt mycket lektioner och väldigt mycket hemstudier. 

Det var svårt att få extra hjälp om man behövde det.  (David)

Två andra kvinnliga elever sa följande om möjligheterna i Irak.

”Nej, jag tycker inte det. Allt är så svårt där, jag tycker bara det.” (Daniela)

Om man kan låna pengar efter att man är klar med grundskolan och gymnasiet så kan man börja 

studera på universitet men det som många inte vet är att efter kriget så är ingenting som har med 

skolan att göra överhuvudtaget bra. Förr så fanns det jättebra utbildningar i Irak men nu är allt halvt, 

det finns inget helt längre. (Maria)

5.1.2 Disciplin och lärande

Samtliga elever ansåg att disciplinen i skolan i hemlandet var hård och sträng. När det gäller 

fysisk eller psykisk bestraffning i den irakiska skolan så blev svaren väldigt lika varandra då 

nästan alla som vi samtalat med hade upplevt någon form av vedergällningar av sin lärare.  

Det var vanligt att se någon bli slagen eller disciplinerad i skolan. Det hände inte mig så ofta för 

att jag studerade ganska bra och försökte sköta mig. Jag blev slagen om jag pratade för mycket i 

klassen och störde andra eller läraren. (Frida)
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En annan elev som hade ett utmärkande svar om denna fråga var Christian. Han berättade väldigt 

bildligt hur man blev bestraffad i skolan och pratade även om sina tankar om disciplin och varför 

han tror att nyanlända irakiska elever inte uppför sig på samma sätt i den svenska skolan som i 

den irakiska skolan:

Jag ska prata allmänt om hur det var i skolorna. Ni vill ju veta sanningen, så jag tänker säga som 

det var. Barn i Irak får redan i första klass lära sig ”HYSHHHH” (då en lärare tystar ner eleverna), 

en massa skrik och ibland bli slagna. De får inte lära sig annat och det här skapar en rädsla för allt, 

det gjorde det för mig i alla fall och det är fel. Nu när irakier kommer till ett demokratiskt land som 

Sverige som inte slår eleverna i skolan så får de som en massiv chock och blir som barn i 

klassrummet och inte vill sluta prata och störa. De behöver tid, det är i alla fall vad jag tror. Jag blev 

själv slagen en gång för att jag inte hade gjort min läxa och fick gå upp framför klassen och läraren 

tog då en pinne och slog den på mina händer, just den gången glömmer jag inte för att det var så 

kallt ute och mina händer var redan iskalla, så smärtan var extremt. (Christian) 

På liknande sätt berättar en annan elev följande:

Det är stor skillnad mellan systemet i Sverige och i Irak. Här finns det inga lärare som slår, de 

kanske skriker men ingen slår. Men eleverna är väldigt stökiga i klassen och många lyssnar inte på 

lärarna. I Irak var det oftast helt tyst i klassrummet, annars blev man bestraffad.  Jag har blivit 

slagen och har sett många andra bli det också det är inte alls ovanligt i Irak. (Adam)

Under samtalen med eleverna fick vi bland annat höra mycket om den fysiska bestraffningen. 

De gångerna då man glömmer eller inte har hunnit göra sina läxor i skolan så fick man under 

hela lektionen ställa sig med ansiktet mot tavlan och stå endast på ett ben i ungefär en timme utan 

att röra på sig eller prata. Det var otroligt svårt och jobbigt att stå där framme framför alla andra. Nu 

hatar jag att ställa mig framme i klassen och prata, jag vet inte om det är därför men jag hatar det. 

(Maria)

Oftast var det skillnad mellan hur man behandlade killarna och tjejerna i klassen. Många av 

skolorna var uppdelade i kill- och tjejskolor så vi var inte beblandade. I killarnas skolor var det mer 

fysisk bestraffning och i tjejernas mer psykiska straff. En gång fick jag en sådan kraftig smäll av 
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min lärare rakt mot kinden som även träffade mitt öra. Det kändes som att min trumhinna hade 

spruckit, det pep och gjorde så ont och än idag gör det ont i samma öra som han slog mig på. Det är 

väldigt jobbigt.  (Gustav)

När man pratar om fysisk och psykisk bestraffning i skolan så tänker man oftast på de psykiska 

följdverkningarna av sådana handlingar men sällan tänker man på de fysiska svårigheterna man 

får av fysisk bestraffning. Gustav, berättar om hur han blev så kraftigt slagen i ansiktet av sin 

manliga lärare i Irak att han än idag har ont i sitt öra på grund av den kraftiga smällen. 

Jag kom ensam hit, utan min familj, för att vi inte hade tillräcklig med pengar att komma allihop. 

Jag bor hos min farbror men jag vet inte hur länge jag ska göra det. Jag vet inte hur länge det dröjer 

tills min familj kan komma hit. Jag känner stor rädsla för Irak, det är krig och ingen kan bo där 

längre. Jag saknar min familj väldigt mycket, ja det är jobbigt. (Filip)

Filip, som intervjuades berättade om att han hade kommit till Sverige helt ensam och bodde med 

sin farbror för tillfället. Han är helt ovetandes om när och var han kommer återse sin familj igen 

och talade även om vilka enorma psykiska påfrestningar som detta har medfört. Det är tillräckligt 

svårt att lämna sitt hemland, sina vänner, sin släkt och flytta till ett land där man ska lära sig allt 

på nytt igen men desto svårare är det att vara helt ensam under en sådan resa. 

5.1.3 Kriget

Vi fick även ta del av vad det innebar att komma till ett annat land och leva som en nyanländ

flykting utan någon som helst säkerhet på sin framtid. Vi blev gripna av intervjun med David och 

fick en insikt om hur det är att leva i ovisshet och under depression men samtidigt ta till sig 

kraften att komma till skolan och försöka lära sig ett nytt språk, även om man inte vet om detta 

kommer att bli det nya landet som man ska bo i. David berättade även skälet till varför han inte 

ville återvända till Irak, då han har dåligt minnen därifrån. Han pratade om hur han blivit 

knivhuggen i axeln och vilka spår det satt i honom.

En annan elev som berörde oss lite mer än de andra var Gustav. Denne elev hade varit i Sverige i 

drygt ett år och kunde prata märkbart bra svenska och verkade vara otroligt ambitiös och 



38

målmedveten. Han pratade om den svenska skolan i en bemärkelse där han verkade vara enormt 

glad att han fått möjligheten att studera i den. Gustav har upplevt saker och ting som enligt vår 

mening i normala fall hade kunnat förlama en människa. För drygt två år sedan hade Gustav 

blivit brutalt kidnappad i hemlandet Irak och människorna som rövat bort honom hade tagit 

honom till ett stort lager där han fått sitta bunden utan mat, vätska eller toalett i drygt tre dagar 

innan han kommit loss. Trots denna händelse har han valt att kämpa i skolan och arbeta hårt. 

5.2 I Sverige

5.2.1 Möjligheter och hinder

Majoriteten av eleverna ansåg att det fanns ett flertal möjligheter i den svenska skolan men bland 

eleverna fanns även de som uttryckte åsikter om bristerna som existerar i deras aktuella skola. 

Då David fick frågan om han upplevt möjligheter i den svenska skolan svarar han på följande 

sätt:

Här i Sverige finns det mycket gymnastik för de som tycker om det, man kan spela fotboll, 

basket, allt. Och man får göra mycket studieresor med klassen, lära oss mycket om Sverige genom 

att åka till Stockholm och se kyrkor, museer, universitet och statyer och det är bättre att se saker och 

ting också, än att bara läsa om allt men inte se det. (David)

Ja, jag tror att det finns möjligheter i skolan. Här får man bestämma så mycket själv, jag är så 

ovan vid att höra det eller se något sådant. Det är ett jättefint system i skolorna som gör att man kan 

bli vad man vill, känns det som. Jag vill bli apotekare och vet att det finns linjer sen när jag ska 

börja i gymnasiet som förbereder mig för en sådan utbildning. (Ella)

Tre elever berättade också om deras tankar angående möjligheterna i skolan i Sverige:

Här i Sverige kan du bli vad du vill redan i gymnasiet. Om man vill kan man studera till frisör, 

dans, ekonomi och sådant och sen börja jobba om man skulle vilja det. (Beatrice)
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I den svenska skolan finns allt. Man får hjälp hela tiden. (Filip)

Jag tycker om att gå här och jag tycker om min lärare hon är snäll mot oss. Det är roligare att lära 

sig i skolan här i Sverige, än i Irak. Det finns många möjligheter här om man vill så klart. Jag vill 

bli apotekare och jag vet att skolan kan hjälpa mig, det är en trygg känsla att veta det.      (Cecilia)

En av eleverna som utmärkte sig lite mer när vi ställde just denna fråga var Erik som beskriver 

möjligheterna i Sverige. 

Ja, i Sverige finns det mycket! Många möjligheter finns här. De olika ämnena som finns här, 

finns inte ens i närheten i skolan i Irak. Om man vill studera och verkligen kämpar så finns det en 

väg för det här i Sverige men just nu så har jag tappat min motivation igen, för att vi precis fått 

avslag av Migrationsverket och jag känner mig så trött och orkar inte mer, min själ är trött. (Erik)

Som Erik och många andra har fått uppleva så är det inte alltid en garanti att man får stanna kvar 

i Sverige, även om man för tillfället är bosatt här. Det var inspirerande men samtidigt ledsamt för 

oss att se hur den här eleven kom till skolan trots avslag från Migrationsverket men dessvärre 

tappat sin motivation. 

En av eleverna delar med sig av sina tankar om denna fråga:

I Irak finns det inte frihet, så det är det självklart att det inte ska finnas någon frihet i skolan 

heller. Därför är det jobbigt eftersom att du inte får säga vad du tänker eller tycker, som här i 

Sverige. Här i den svenska skolan så kan man prata, diskutera och inte vara rädd att säga något om 

man känner för det. I Irak var man alltid rädd för att säga något, så här är det annorlunda, jag gillar 

verkligen det. För mig är det den största möjligheten i Sverige och motsatsen är hindret i Irak. 

(Gustav)
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Då vi valde att fråga eleverna under intervjuerna om vad de hade för tankar om eventuella hinder 

i den svenska skolan så fick vi ta del av väldigt liknande svar, som byggde på vår förståelse om 

eleverna. 

Nej det är inte svårt men jag skulle vilja komma mer till skolan, inte bara några timmar och sen 

hem. Och sen vill man ha lite mer att läsa. (Ella)

5.2.2 Struktur i skolan

Eftersom samtliga elever som intervjuades inte har studerat på någon annan skola än den 

nuvarande så försökte vi skapa ett helhetsperspektiv av hur de ansåg att strukturen i skolan såg ut. 

Alla som vi talade med tyckte att den svenska skolan var väldigt bra och positivt inställda till en 

fortsatt utbildning i Sverige. Det enda negativa som framgick av eleverna var bristen på 

ytterligare skoltimmar under dagen. Många kände sig frustrerade över att inte kunna gå längre 

dagar i skolan och att tiden som dem förlorade på att sitta hemma hade kunnat spenderas på ett 

mer effektivt sätt i skolan. Vissa elever nämnde dessutom att de kände sig stressade över att inte 

hinna med att lära sig tillräckligt mycket i IVIK klassen så att de så snabbt som möjligt kunde 

förflyttas till en gymnasieklass. En kvinnlig elev beskrev sin syn av den svenska skolstrukturen 

på följande sätt: 

Den svenska skolan är bra och man har chansen att studera nästan vad man vill här men jag vill 

inte vara 19-20 år innan jag kan börja gymnasiet för att det går så sakta känns det som. Annars 

tycker jag att det är bra upplagt, speciellt om man jämför med hur skolstrukturen såg ut i Irak. 

(Cecilia)

5.2.3 Synpunkter på skolgången nu 

Tre elever har följande tankar om hinder i den svenska skolan.

Det som är svårt är att inte få tillräckligt med läxor hem och att vi inte kan vara i skolan längre på 

dagarna.(Anna)
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Jag är jättenöjd med den svenska skolan, jag tycker om allt och har inte känt att det finns någon 

svårighet som man inte får hjälp med. Det enda som känns lite jobbigt är att det känns som att det 

tar sådan tid att lära sig svenskan för att vi inte är här så ofta, bara tre timmar om dagen. Imorgon är 

vi lediga och jag vill inte ha det, jag vill hellre komma hit, så det är det enda jag har haft svårt för. 

(Filip)

Jag tycker att det är jobbigt att skolan bara låter oss gå i skolan i tre timmar, jag vill vara kvar här 

som alla andra, från klocka 8 till klockan 4. Förra året gick jag också i en likadan IVIK klass och 

har redan studerat samma sak så allt är bara en upprepning för mig, det är jobbigt. Jag tycker inte 

om att vara kvar i den klassen jag går i nu men trots att jag har pratat med läraren om att flyttas till 

en annan klass eller flyttas upp till en vanlig klass så är det ingen som hjälper mig för att de säger 

att det inte finns plats. Jag tycker jag är duktig på att prata och skriva och tycker om att studera men 

nu känner jag inte för att studera längre, för att allt är samma som förra året och det känns som att 

min tid rinner iväg och jag inte får lära mig något nytt. I den klassen jag går i nu pratar många 

arabiska, jag vill gå i en klass där alla pratar svenska så att jag lär mig fortare. Jag tycker det är 

jobbigt att vi får en text som vi tvingas arbeta med en hel vecka och jag förstår den redan direkt. 

Allt som vi får i IVIK klassen är lätt för mig tycker jag. (Beatrice)

Detta citat berör oss väldigt mycket då man känner sig väldigt hjälplös i en sådan situation där en 

elev inte får den stimulans som hon uppenbarligen behöver på grund av begränsade platser och 

resurser. Hon vill av allt att döma gå i en klass där eleverna talar svenska, detta för att snabbare 

kunna lära sig och anpassa sig. 

5.3 Lärarintervju med Anna

Anna immigrerade till Sverige direkt från Irak i slutet på 1970-talet. Hon har tidigare arbetat som 

lärare i hemlandet och valde att fortsätta inom samma yrke även här i Sverige. Anna hade varit 

verksam lärare i Irak under ca 17 år tid och arbetat som modersmålslärare i Sverige under ca 25 

år tid. 

Då vi frågade Anna om hur det irakiska skolsystemet såg ut i Irak och om hon upplevde att det 

fanns eventuella möjligheter där, så fick vi följande svar: 



42

Den irakiska skolan begärde mycket av eleverna och motsvarigheten till de nationella proven i 

Irak väger tungt in i betygen. I Sverige ges ofta betyg i skolorna terminsvis men i Irak gavs betyg ut 

varje månad och detta innebär att eleverna inte har lång tid på sig att förbättra eventuella brister i 

läsning, skrivning eller kunskapsinlärning. Det delas ut många prov under varje månad och för att 

studera till proven måste ett flertal böcker läsas ut och läras in. Trots att det är bra att eleverna lär 

sig mycket så skapas en enorm press på eleverna och det visas sällan någon hänsyn till elever med

sämre inlärningskapacitet eller elever med ansträngda omständigheter. Förutom att det fanns stor 

press på eleverna så led lärarna också av samma press då de var tvungna att följa ett strikt schema 

där eleverna, utan undantag, skulle ha läst ut en mängd böcker och klarat alla prov. Så jag vet inte 

riktigt hur jag ska svara på om den irakiska skolan har möjligheter för eleverna, både ja och nej. Ja 

för de som lyckas klara sig trots högre krav och press men nej för de som behöver extra stöd och 

hjälp.

För att stärka vår undersökning var det väldigt intressant att få veta hur en lärares perspektiv på 

den irakiska skolans eventuella hinder kunde se ut. Anna hade följande att säga om ämnet i fråga: 

Hinder finns det tyvärr gott om eftersom att man som elev inte hade möjligheten att studera 

exempelvis estetiska ämnen som dans eller musik.  Dessutom kostar det mycket att studera till 

exempelvis läkare, jurist eller lärare. Alla har inte ekonomiska möjligheter för att fullfölja en 

utbildning och detta hindrade många elever från att fortsätta utbilda sig. Andra hinder i skolan är 

nog också bristen på stöd och extra hjälp till de elever som behövde det. Alla förväntades kunna 

studera i samma tempo, hur snabbt det än skulle gå och hur mycket som än skulle läsas in så skulle 

alla göra det.

Om den svenska skolan framhåller Anna:

Jag tycker absolut att det finns många möjligheter i den svenska skolan, inte bara för irakier utan 

alla elever i Sverige överhuvudtaget. Man kan studera väldigt brett här och det finns mycket hjälp 

att få för de som behöver det. Som nyanländ elev kan man få undervisning som bara fokuserar på 

att eleverna ska lära sig språket och efter det kan man välja bland många olika utbildningar. Sen 

finns det inte heller samma krav på eleverna som Irak men det tycker jag egentligen är på gott och 

ont. Jämfört med Irak finns det i alla fall mer möjligheter i den svenska skolan. 
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Eftersom att Anna har undervisat många elever som nyligen immigrerat till Sverige så har hon 

fått tagit del av deras tankar och åsikter:

Utifrån det jag har fått höra från vissa elever så klagas det en del på den korta skoltiden som 

erbjuds de nyanlända irakierna. De känner även att de inte får vara i skolan tillräckligt mycket och 

även att de inte får tillräckligt mycket med skolarbete under lektionerna eller hemläxor att arbeta 

med hemma. Sen finns det självklart elever som är totalt omotiverade och inte har det minsta 

intresset av att lära sig språket eller kulturen och detta kan bero på brist av stöd och krav från 

föräldrar och även elever som upplevt hemska saker i Irak. Om det inte satsas mycket på att de 

nyanlända eleverna som ska lära sig svenska så effektivt som möjligt så fort de kommit till ett nytt 

land så anser jag att det kan ses som ett stort hinder för eleverna. Vissa kanske tappar motivationen 

och kanske mister förtroendet för den svenska skolan.

En annan viktig aspekt som vi ville ta upp under intervjun med Anna var om hon ansåg att det 

fanns några märkbara skillnader mellan eleverna i Irak och eleverna i Sverige, eftersom att hon 

har arbetat som lärare i båda dessa länder. Särskilt eftersom länderna haft olika politiska system. 

Det finns en väldigt stor skillnad mellan de eleverna i Irak och de irakiska eleverna i Sverige. 

Eftersom att Sverige är demokratiskt så ser eleverna att det finns en annan sorts frihet här som de 

aldrig tidigare upplevt och det kan resultera i ett bakslag för både eleverna, lärarna och skolan. De 

uppför sig på samma sätt i den svenska skolan som i den irakiska och det märker man genom att de 

pratar mer under lektionerna, vilket de inte fick göra i Irak utan att få bestraffning. Men samtidigt så 

får de tillfälle att göra sin röst hörd genom diskussioner och debatter i en fri skola där man har rätt 

till en egen åsikt och där olika ämnen kan diskuteras utan konsekvenser. En annan skillnad är också 

att i den irakiska skolan så disciplinerades eleverna av antingen läraren eller rektorn och det gjorde 

att många elever var rädda och nervösa men i Sverige finns det ingen disciplinering i skolan och det

är kanske den största märkbara skillnaden för de irakiska eleverna i alla fall.

Anna berättar vidare att det fanns väldigt mycket krav på eleverna. Alla skulle uppföra sig på ett 

visst sätt i skolan, göra alla hemläxor och klara sig igenom alla årskurser. Det fanns inte bara krav 

på elever från lärarna på skolan, utan även från föräldrarna hemma, menar hon. Så därför 
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fördubblades förmodligen elevernas behov att lyckas i skolan. Det fanns exempelvis krav på hur 

eleverna skulle klä sig i skolan, hur de skulle umgås med varandra, hur mycket skolarbete som 

skulle slutföras varje dag och väldigt strikta krav på lydnad från eleverna, berättar hon. Då elever 

började i årskurs två skulle de inom de första veckorna lära sig hela multiplikationstabellen 

utantill, detta var ett krav som ansågs vara väldigt viktigt och det fick inte finnas någon i klassen 

som skulle misslyckas med detta. Om en elev inte klarade av en årskurs och var tvungen att gå 

om så skulle desto högra och kraftigare krav sättas på just den eleven. Ett annat stort krav var 

betygen, menade Anna, för att trots att det sätts högra krav på bra betyg så skulle betygen även 

rapporteras hem en gång varje månad.

När det gäller skillnader i kraven på elever från Sverige och Irak svarar Anna att:

Eftersom att jag har undervisat i både den irakiska och svenska skolan så är det enligt min åsikt 

en väldigt stor skillnad mellan kraven som ställs på eleverna i Irak och de kraven som ställs på de 

irakiska eleverna i Sverige. Det verkar nästan som om att de vet att de kan komma undan med 

löjliga ursäkter för att slippa ett prov, eller exempelvis få instuderingsuppgifter istället för att skriva 

provet. Trots att grundskolan är obligatorisk fram till årskurs nio så vet ändå eleverna att de kan 

skolka eller till och med strunta i att gå till skolan överhuvudtaget om de inte skulle vilja det. Så på 

så sätt tycker jag faktiskt att den irakiska skolans krav kanske var lite väl hårda men ändå visade bra 

resultat. I Sverige finns det också frihet att umgås med vem man vill och klä sig hur man vill och 

det vet jag att irakiska elever känner av direkt och får till en början kanske en liten chock men sen 

njuter de bara över att de lever i ett sådant system. Nu menar jag inte att det inte finns några krav 

alls på de irakiska eleverna i Sverige, för det gör det men de är inte tillräckligt stabila för att 

fullföljas, utan här tror jag mer det handlar om elevens krav på sig själv och hur han eller hon själv 

vill utvecklas i skolan.

Hennes uppfattning om de disciplinära åtgärderna i Irak och i Sverige handlar om både fördelar 

och nackdelar:
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Under Annas 17 år som lärare i Irak hamnade hon aldrig i konflikt med eleverna förutom kanske 

en eller två gånger och då valde hon att skicka upp dem till rektorn som fick utse en lämplig 

bestraffning. Enligt Anna så valde hon att inte få veta vad det var för bestraffningar, eftersom att 

hon själv inte tycker att det är bra vare sig med fysisk eller psykisk bestraffning. Men om någon 

elev inte ville lyssna eller uppförde sig respektlöst i klassrummet så berättar Anna att hon som 

lärare var tvungen att disciplinera dem genom att då skicka dem till rektorn och hade hon inte 

gjort det så hade det på så sätt visat andra elever att det var okej att störa och vara bråkiga under 

lektionstid. Samtidigt som det fanns en väldigt stor respekt för lärarna i Irak så fanns det också 

rädsla som kan hindra en elevs inlärningsförmåga då han eller hon blockerar viss information 

eller av rädsla att svara fel på en fråga inte räcker upp handen. Men i Sverige är det verkligen 

annorlunda. Här är det, enligt Anna, snarare eleven som slår läraren och läraren tar emot detta 

hjälplöst utan att kunna göra någonting åt saken. Hon förstår inte hur man kan ha låtit det gå så 

långt att eleverna tar över. Det finns inget som skrämmer dem eller inget sätt att disciplinera 

elever som är störande. Anna berättar vidare att skillnaden mellan disciplinen i den svenska 

skolan skiljer sig otroligt mycket från den irakiska och trots att Anna är emot psykisk eller fysisk 

bestraffning så skulle hon ändå välja den irakiska skolans system. Anna menar att under hennes 

tid skedde som sagt en eller två incidenter men annars kunde man höra en nål falla till golvet i ett 

klassrum fullsatt med över femtio elever och det tycker Anna är en bra skolmiljö. 

5.4 Lärarintervjun med Eva

Eva anser att det finns en hel del möjligheter i skolan för nyanlända irakier, hon nämner 

möjligheten att få gå i svensk skola som en av dessa möjligheter och att få chansen att lära sig det 

svenska språket. Däremot anser hon att den ekonomiska delen är ett hinder för eleverna, eftersom 

resurserna för lokaler och arbetsmaterial inte uppgår till det hon skulle önska. 

Eva upplever elevernas varierade tidsmässiga skolgång som ett hinder, med detta menar hon att 

vissa har gått i svensk skola i tre år, en del i ett år och andra kanske bara i ungefär sex månader 

och att undervisa en klass som denna, känner hon att det kan vara svårt att anpassa 



46

undervisningen då eleverna besitter varierande kunskaper som gör att en del hamnar efter medan 

det för en del elever blir repetition. 

När Eva får frågan om vilka möjligheter som existerar för henne som lärare, blir hon lite 

fundersam och svarar: 

Möjligheten att få undervisa nyanlända oavsett var de kommer ifrån är en stor erfarenhet för mig, 

man lär sig nya metoder om hur man kan undervisa olika slags människor. Man måste variera sig 

som lärare, eftersom alla människor lär sig på olika sätt, det är väldigt intressant.

När Eva berättar om de eventuella hinder som hon upplever som lärare i samband med 

undervisandet av nyanlända irakier, talar hon om att många elever gärna säger sådant som inte 

stämmer. 

Innan eleverna börjar i svensk skola så deltar de i ett introduktionssamtal tillsammans med 

kurator och skolsköterska. Det här samtalet får lärare varken ta del av eller få information om vad 

som sagts. Men det jag vet är att under dessa samtal ska eleverna berätta lite om deras bakgrund och 

tidigare skolgång och så vidare. Sen när eleverna deltar i undervisningen så stämmer inte allt de 

säger, de vill gärna låta bättre än vad de egentligen är för de tror att det ska hjälpa dem eller att 

lärare ska tycka bättre om dem. 

När vi ställer frågan om vad hon tycker om undervisningstimmarna för de nyanlända irakierna så 

säger Eva följande:

Jag tycker det är väldigt dåligt att eleverna går så korta dagar i skolan, de skulle lära sig mer om 

de fick mer tid i skolan. Jag tycker även att det är tråkigt att de inte får ta del av andra ämnen i 

skolan, det skulle vara till stor fördel för eleverna.

Eva berättar att hon inte riktigt vet varför eleverna endast har korta lektionsdagar men att det 

enligt henne har varit så sen hon började arbeta i skolan och hon berättar även att hon är 

medveten om elevernas syn på saken. 

Jag vet att eleverna vill ha längre lektionsdagar, det är tråkigt att det ska behöva vara så. 
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När vi ställer frågan om hur hon hanterar deras historier om kriget, berättar Eva följande:

Det är väldigt tunga och svåra upplevelser som de flesta eleverna bär med sig, i och med att det 

är ett väldigt känsligt ämne så vill jag inte fråga för mycket men många av eleverna väljer att prata 

med mig om deras upplevelser i kriget efter ett lektionspass. Det är väldigt svarta bagage som 

eleverna bär med sig, jag kan föreställa mig att det måste vara otroligt tungt för dem och det är även 

väldigt tungt för mig som lärare att höra dem berätta. Jag har lagt märke till att det är väldigt svårt 

att prata om kriget med många elever, de blir tårögda och väldigt känslosamma.

Eva visar stor förståelse för elevernas tidigare krigsupplevelser men hon erkänner även att det är 

ett väldigt känsligt och svårt ämne att tala om. Eva menar att även hon kände svårighet och tyngd 

av elevernas upplevelser och att hon i många fall inte vet hur hon ska handskas med det som 

berättas. Hon poängterade dock det essentiella i att samtliga elever får det stöd och hjälp som 

behövs för traumatiserade elever. Tiden är den största boven, menar Eva. Tiden räcker helt enkelt 

inte till och som lärare kan man känna sig väldigt maktlös i sådana situationer, berättade Eva.  
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6 Diskussion

6.1 Skillnaden mellan skolgången i Irak och i Sverige

Hur dessa nyanlända irakier uppfattar eventuella hinder och möjligheter i deras skola i Irak 

framkom väldigt tydligt under intervjuerna och inte en enda av eleverna som vi utförde 

intervjuerna med hade en åsikt som skilde sig märkbart från resterande. Utifrån intervjuerna kan 

vi konstatera att samtliga elever var väldigt missnöjda med deras skolgång i Irak och hade inget 

positivt att säga om möjligheter som kunde erbjudas för dem i skolan.

Att som nyanländ flykting komma till ett land som skiljer sig avsevärt från det land man 

ursprungligen kommer ifrån, bär med sig vissa utmaningar. Då man möter ett nytt samhälle, en 

ny miljö, andra normer och värderingar så krävs det i viss mån att man anpassar sig så gott det 

går. I detta fall då vi har valt att intervjua elever som kommer från Mellanöstern så var det väldigt 

intressant att ta del av deras synpunkter om anpassningsprocessen i den svenska skolan.

En av de stora aspekterna för oss var att se hur elever som tidigare levt under ett diktatoriskt 

styre, förhåller sig till ett mer demokratiskt och friare samhälls- och skolsystem.

Eftersom att Irak länge varit och är än idag, ett diktatoriskt styre så har många av eleverna levt 

under väldigt strikta disciplinära förhållanden i både hem och skola. Majoriteten av eleverna vi 

talade med har under deras skoltid minst en gång blivit slagna eller kränkta på något sätt av en 

lärare. Om det inte skedde i form av fysisk bestraffning, så fick de någon sorts psykisk 

bestraffning och detta kan sätta sina spår i en indivd. För oss var det väldigt intressant att ta del 

av deras upplevelser i Irak men även få en insikt av hur de anser att Sveriges skolsystem och 

disciplinära åtgärder fungerar. Att komma från ett land där fysisk och psykisk bestraffning 

dagligen äger rum, för att senare flytta till ett land där dessa bestraffningar är varken tänkbara 



49

eller existerande, kan vara väldigt omtumlande för de berörda. Skolverkat menar i en av sina 

rapporter att hur anpassningen sker i ett nytt land, beror mycket på erfarenheter av sitt egna 

hemland. I detta fall levde eleverna i fråga i en diktatur och deras rättigheter i skolan och i 

samhället existerande inte. 

Vår strävan att försöka förstå dessa elevers tankar och synsätt av det svenska skolsystemet i 

relation till det irakiska skolsystemet har delvis varit en utmaning för oss som utomstående 

observatörer men även väldigt givande för stärkandet av denna studie. Annledningen till varför 

det har innefattat stora svårigheter och utmaningar för oss att försöka förstå elevernas utsagor är 

för att dessa är så ogripbara för oss som levt i en så ”skyddad” och ”fri” värld. Det har varit så 

svårt för oss att säga att vi verkligen förstår vad dessa elever har fått genomgå och verkligen 

mena det, eftersom att en sådan verklighet att så avlägsen från vår egen. För att alla utomstående 

ska kunna skapa en större förståelse och inblick av vad det innebär att fly från ett krigsdrabbat 

land till ett neutralt och demokratisk land så måste vi lyssna och insamla så mycket information 

över deras situation som möjligt. Detta för att vi lättare ska kunna förstå olika handlingar eller 

beteenden som sker i det nya samhället. Dock får det inte bli ett enkelriktat mål, utan det måste 

ske i samspel mellan båda parterna. Det ska eftersträvas att nyanlända flyktingar ska försöka till 

bästa mån att anpassa sig till ett nytt samhälle och ny miljö men även att människorna som tar 

emot flyktingar från andra länder ska skapa en sådan stor förståelse som möjligt och även 

investera i att forma en bra och trygg introduktionsperiod för nyanlända människor i allmänhet. 

Förutom att vi som utomstående ska försöka förstå situationen och den bakgrund många 

flyktingar bär med sig så är det även viktigt att man försöker förstå hur deras skolsituation 

tidigare har sett ut. I Sverige är det förbjudet att vare sig kränka eller psykiskt eller fysiskt 

disciplinera en elev i skolan och detta är det systemet som vi är vana vid men för en nyanländ 

irakier i detta fall så är ett sådant skolsystem ogripbart. För vår del är det betydligt svårare att 

begripa eller förstå hur det är att gå i en skola där man själv eller andra bli slagna eller kränkta 

dagligen. Därför kan vi som uppsatsskrivare inte understryka tillräckligt hur viktigt en ömsesidig 

förståelse mellan nyanlända flyktingar och invånarna nya landet är. 
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6.2 Möjligheter och hinder

Hur ser nyanlända irakier på de möjligheter och eventuella hinder som erbjuds i deras nuvarande 

skola?

Utifrån de utförda intervjuerna med nyanlända irakiska elever så kan vi se att möjligheterna i den 

svenska skolan är många. Majoriteten av eleverna kände stor tillit för den svenska skolan och ser 

skolan som en vägvisare inför framtidens eventuella yrkesval. Eleverna menade att möjligheterna 

att kunna ”bli någon” eller ”göra det man verkligen vill göra” är positivt utmärkande 

jämförelsevis med möjligheterna i hemlandet Irak. I Irak menade många av eleverna att 

möjligheterna var väldigt begränsade till familjens plånbok och att detta i många fall har lett till 

att flertalet ungdomar avstått helt och hållet från att uppfylla sin dröm eller önskemål om att 

kunna vidareutbilda sig, för att istället hjälpa sin familj med den ekonomiska biten eller för att 

familjen helt enkelt inte kunde bidra med den ekonomiska biten. Eleverna kände sig 

frihetsberövade och kände sig hindrade från att utbilda sig, vilket har fått många att tappa tron på 

samhället och tron på en ljus framtid. Detta kan förstås utifrån Rutters och Crispins61 teori om att 

många elever som kommer från krigsdrabbade och diktatoriskt styrande länder ofta kan känna sig 

lättade och i samma stund väldigt förvånade när deras första möte med den svenska skolan sker. 

Mötet med det nya samhället kan upplevas som mycket friare och möjligheterna att utvecklas är 

många, det blir som en fristad för många elever. 

Även om den svenska skolan kan upplevas som en fristad för majoriteten av eleverna som 

intervjuades, så finns det även en del hinder som framgår utifrån elevernas perspektiv. På grund 

av den korta skoldagen som eleverna tillbringar i skolan så är utrymmet för ett mer personligt 

samspel mellan lärare och elever begränsat. Denna situation kan tolkas med utgångspunkt i 

Obondos62 teori som menar att om skolan och lärare skulle tillgodose elevernas lärdomar som de 

bär med sig från respektive hemland, så skulle skolan bidra till en effektiv arena för 

erfarenhetsbyte mellan skola, lärare och elever. 

                                                                
61 (1998)
62 (2005)
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Den största anledningen till elevernas immigration till Sverige är främst på grund av krigets 

påverkan och affekter. Detta har medfört svåra och traumatiska upplevelser, som för passiva 

människor kan vara utom deras förståelse. Då vi utgår från Bustos tes63 om posttraumatiska 

syndromet så kan man konstatera att flyktingar bär med sig både fysiska och smärtsamma minnen 

från kriget som kan vara en ständig påminnelse om plågsamma känslor. Många av eleverna som 

intervjuades berättade även om andra plågsamma minnen som än idag finns i deras vardag. En 

viktig aspekt av detta är de antal elever som efter en viss tid i Sverige fortfarande lever ovetandes 

i huruvida deras framtid ska tillbringas i Sverige eller om de blir avvisade till Irak. Detta medför 

enorma psykiska påfrestningar som kan förstås utifrån PTSD och Bustos påpekande om att 

flyktingskap är en grym attack mot en individs identitet och själ. 

Bortsett från nyanlända flyktingars svårigheter i skolan och samhället måste vi även ta hänsyn till 

de svårigheter som lärare och pedagoger kan uppleva i mötet med eleverna. Utifrån Herberts 

teori64 står lärare inför ett komplext och känsligt dilemma, då många elever lever under 

påfrestande förhållanden i väntan på svar om permanent uppehållstillstånd. Herbert menar att 

lärare kan misstolka elevernas beteenden som utanförskap och kulturskillnad vilket i sin tur 

medför att vi förstärker många gamla fördomar och myter. 

Eleverna berättade under intervjuerna om deras rädsla för framtiden och om krigets brutala 

minnen i form av människolik på gatorna, kidnappningar, bombningarna och att ständigt vara 

ovetande om vad som skall komma. Herbert nämner att dessa upplevelser är några av väldigt 

många symptom som kan komma i samband med PTSD syndromet.

Efter att ha intervjuat eleverna, så har det sagts en del om hur de upplever skolan och livet i 

Sverige, de berättade om hur deras kultur skiljer sig från den svenska kulturen. Utifrån Öhlanders 

teori65 så har begreppet kultur tre olika grundbetydelser. Den sistnämnda av dem framställer en 

term av sammanfattande ord som representerar bland annat livsstil, typiska beteenden, specifika 

traditioner, normer och ideal. Efter intervjuerna kunde vi se en sammankoppling till elevernas 
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personliga definition av begreppet kultur. De håller starkt fast vid traditioner, seder och normer 

från hemlandet och menar på att det är en del av deras kultur som de inte vill släppa taget om. 

Dock så upptäckte vi även att en del elever även ville ta del av den svenska kulturen och 

traditionerna som finns här. 

Många av eleverna berättade om deras första möte med den nya svenska kulturen och upptäckten 

var att åsikterna varierade. Vissa upplevde att den svenska kulturen framstod som en motsats till 

deras egen kultur och därför hade svårt att förstå den. Andra elever visade nyfikenhet och var 

mottagliga till den kulturen. De ville förstå och lära sig mer och på så sätt kunna anpassa sig 

lättare. Kristal-Andersson66 påvisar att en flyktings anpassningsprocess till en ny kultur har 

mycket att göra med det första mötet med den nya kulturen och hur den utspelar sig. 

Att komma till ett nytt land medför både inre och yttre förändringar som Garza-Guerro67 nämner. 

Många av eleverna talade om att de upplevde yttre skillnader mellan Irak och Sverige, som 

exempelvis miljön, språket, klimatet och etniska skillnader. De nämnde även inre förändringar i 

och med deras första möte med Sverige, exempel på sådana förändringar kunde vara saknaden 

och längtan efter familjemedlemmar, sorg över att ha blivit splittrade från släkt och vänner. 

Det måste vara en stor påfrestning för de nyanlända elevernas inre att anpassa sig till ett nytt land 

med ny miljö, nya normer, värderingar och kultur. Många människor som inte känner till om 

deras bakgrund och levnadsberättelser bidrar med kulturkrock och missförstånd, vilket kan leda 

till att det utvecklas destruktiva samspel mellan det nya samhället och de nyanlända. Detta kan i 

många fall leda till att de nyanlända drar sig tillbaka och att det nya samhället förblir okänt. För 

att kunna upprätthålla kvalité och värdighet i den svenska skolan för nyanlända krävs det att 

skolan tillsammans med de berörda eleverna, lärare och elevernas föräldrar skapa en dialog för att 

tillsammans hitta en balans och trygghet i den nuvarande skolan. Att avsätta tid för att lyssna och 

berätta är något som är otroligt viktigt för att kunna förbättra skolsituationen för de nyanlända. 

Obondo menar att om samspelet mellan lärare och elever uttrycker den segregering och 

nedvärdering som många minoritetsgrupper upplever i samhället, kommer detta leda till att 

                                                                
66 (2001)
67 (1974)
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eleverna mentalt drar sig tillbaka68 Det gäller för lärare att ta tillvara på elevernas erfarenheter 

samt lyssna på varandra och dela tankar om det som kan styrka elevernas identitet och trygghet i 

skolan. Obondo menar även att det är otroligt viktigt att lärare lär sig mer om sina elevers liv 

utanför skolan, vilket även vi tror kan bidra till stärkande skolmiljö för eleverna. 

6.3 Lärarintervjuerna

Utifrån de teorier vi tidigare nämnt så kan vi dessvärre endast dra ett fåtal paralleller mellan dessa 

och lärarnas utsagor och anledningen till detta var att intervjufrågornas utformning mestadels var 

riktade mot hinder och möjligheter i skolorna samt de disciplinära aspekterna. 

Under intervjun med Anna så nämnde hon bland annat att det inte finns tillräckligt med bistånd 

för dem eleverna som kommer från krigsdrabbade länder och eventuellt behöver stöd och psykisk 

hjälp. Detta stöds av det teoretiska begreppet PTSD, som menar att det finns en stor chans att ett 

barn kan lida av denna åkomma efter traumatiska upplevelser. Ett annat perspektiv som vi 

delgavs av Anna var socialisation och lärandet i ett nytt land där man klart och tydligt kan se ett 

samband mellan elevernas ibland oroliga beteenden i skolan och läraren Annas tankar om detta. 

Hon talar om att det blir som en chock för elever som aldrig tidigare varit i ett demokratiskt land 

med en demokratisk skola och att detta ibland kan slå fel och utageras på fel sätt. Eventuellt kan 

detta ses som en av de bristande faktorerna som vissa skolor i Södertälje har haft då vi inte har 

kunnat ta del av några former av nödvändiga anpassningsprocesser för de nyanlända eleverna.  

Även Eva talar om svårigheterna med att handskas med elever som eventuellt lider av någon 

form av traumatisk upplevelse från hemlandet och hur detta kan bidra till att många kan känna att 

skolan är deras fristad. Detta stärker det teoretiska perspektivet om PTSD och Skolan som fristad 

som vi valt att ta upp.  Ur de teoretiska perspektiven kan man lättare förstå lärarnas tankegångar 

och även utifrån deras syn få en form av bekräftelse.  

Bortsett ifrån de teoretiska ramverken som vi har arbetat utifrån så har vi kunnat dra stor nytta av 

den information som vi har tagit del av utifrån lärarnas intervjuer. Det har hjälp oss att koppla 

                                                                
68 Obondo, Margret. (1999)
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samman lärarnas och elevernas perspektiv för att på så sätt kunna skapa större förståelse för det 

utsatta syftet vi hade i början av denna studie. 

Efter avslutad studie kan vi konstatera att tidsbristen och begränsade resurser medför att det blir 

nästintill omöjligt för lärare att kunna skapa ett samspel och en ökad förståelse för nyanlända 

elever i den svenska skolan. Vi vill även betona att det bristande samspelet inte enbart beror på 

lärarna utan skolan i sig har ett bärande ansvar för att upprätthålla Skolverkets riktlinjer för 

utbildning av nyanlända barn och ungdomar. Vi anser att det är skolans ansvar att se till att lärare 

får tillräckligt med stöd och kunskap om nyanlända elever och eventuella problematiska 

situationer som dessa kan medföra. Skolan bär även med sig ett ansvar att försöka i största 

möjliga mån att underlätta och stärka introduktionen för nyanlända elever. För att detta ska 

förbättras krävs det att vi inser vikten och betydelsen av att upprätthålla lika villkor för alla elever 

oavsett bakgrund och omständigheter. 

Vi anser även att det ställs för höga krav på den enskilda läraren som undervisar nyanlända 

elever. Idag ska en lärare kunna undervisa sitt ämne, följa läroplanen och skapa ett effektivt 

samspel mellan sig själv och eleverna. Men utifrån vår studie och de intervjuerna vi har gjort så 

saknas det tydligt någon form att påbyggnad av lärarnas utbildning som kan behövas då en lärare 

hamnar i en situation där han eller hon måste vara mer förberedd för att handskas med elever med 

specifika bakgrunder, i detta fall traumatiska krigsbakgrunder. 

Vi anser att det är viktigt att lärare som arbetar i mångkulturella miljöer ska förstärka sina 

kunskaper om interkulturell pedagogik för att lättare kunna ta del av interkulturella perspektiv 

såsom genus och etnicitet. Detta är särskilt viktigt att ta vara på då interkulturalitet är en startande 

process som är på väg mot gemenskap mellan olika grupper. 

Introduktionen för nyanlända elever måste anpassas efter elevernas tidigare kunskaper, då 

begrepp som demokrati, kultur, respekt, tradioner kan skilja sig åt från hur man ser på dessa 

begrepp i Sverige. Olika syn på dessa begrepp är inte ovanligt eller någonting främmande, dock 

måste man belysa hur dessa begrepp kan förstås i Sverige för att eleverna lättare ska kunna 

relatera till tidigare kunskaper gällande begreppen. För en del elever med annan bakgrund än 

svensk kan begreppet respekt ha en annan innebörd som kanske kopplas samman med rädsla, 



55

manlighet och makt. I Sverige kan detta begrepp eventuellt förstås som någonting vardagligt, 

positivt och att man visar hänsyn till något eller någon. Olikheterna i hur vi betraktar olika 

begrepp medför kommunikationssvårigheter mellan individer med olika bakgrunder. 
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7 Slutord

Det har varit en intensiv och lärorik studie som nu når sitt slut för vår del. Innan vi påbörjade 

denna studie hade vi många frågor och få svar. I skrivandets stund har många frågor besvarats 

men även nya funderingar har dykt upp och fler lär det bli. 

Tidigare forskning om nyanlända flyktingar har gjorts men med tanke på den massiva 

invandringen av irakiska flyktingar till Södertälje så behövs mer resurser och tid för att dessa 

individer ska kunna få en sådan bra och stimulerande introduktion i den svenska skolan. 

Vi är väl medvetna om att Skolverket och Södertälje kommun har uppmärksammat denna 

märkbara immigrering till Södertälje, det har skrivits rapporter om hur skolor och kommuner ska 

uppnå effektiva strategiplaner för utbildning av nyanlända barn och ungdomar. 

Trots vår medvetenhet om de pedagogiska satsningarna som gjorts i Södertäljes skolor så anser vi 

att det behövs ännu mer. Skolverkets nationella strategi pekar i rätt riktning men måste omsättas i 

praktiken för att kunna upprätthålla god kvalité, stimulans och trygghet för nyanlända elever i den 

svenska skolan. Det måste satsas mer tid på att skapa personliga samspel mellan pedagoger och 

eleverna i fråga. Detta tror vi speciellt skulle ha en positiv inverkan på de elever som lider av 

traumatiska upplevelser i sitt förflutna och som behöver bearbetas med hjälp av pedagoger och 

kuratorer på skolorna. Man bör bedöma och arbeta med eleverna mer individuellt för att 

motverka framtida och bestående men.69 Som vi tidigare nämnt så är det otroligt viktigt att som 

lärare avsätta tid för att lära sig mer om sina elevers liv utanför skolan, vilket vi starkt tror på då 

vi genom denna studie har byggt upp och skapat ett naturligt och positivt samspel mellan oss och 

eleverna. Eleverna delade med sig av tidigare och nuvarande erfarenheter, de visade nyfikenhet 

och vilja att lära sig mer om det svenska samhället och skolan. Vi vet att det finns stor potential 

                                                                
69 Se t.ex. Kristal-Anderson, Binnie (red.). (2001). s. 375
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att utveckla detta samspel till att bli något så mycket större och starkare för de berörda eleverna 

och för den svenska skolan. 

Barnkonventionen nämner i en av sina artiklar70 att alla människor under 18 år är barn och detta

har för oss varit aktuellt i och med att majoriteten av intervjueleverna var under 18 år när 

intervjuerna ägde rum. Artikel 3971 i barnkonventionen nämner i sin tur hur ”konventionsstaterna 

skall vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk rehabilitering samt social 

återanpassning av ett barn som utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp; 

tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning; 

eller väpnade konflikter. Sådan rehabilitering och sådan återanpassning skall äga rum i en miljö 

som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet.”72

Det är otroligt viktigt att varje enskilt barn eller tonåring som upplevt eller blivit utsatt för 

traumatiska upplevelser får kontinuerlig fysisk och psykisk rehabilitering för att barnet eller 

tonåringen ska kunna upprätthålla en så normal återanpassning som möjligt. Som 

barnkonventionen nämner i ovanstående artikel, ska detta ske i en trygg miljö som stärker 

individen i fråga. 

                                                                
70 http://www.unicef.se/barnkonventionen Artikel 1 (2008-12-22)
71 http://www.unicef.se/barnkonventionen Artikel 39 (2008-12-22)
72 http://www.unicef.se/barnkonventionen Artikel 39 (2008-12-22)
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1

1.  Namn:

2.  Ålder: 

3.  Tid i Sverige: 

4.  Bakgrund om härkomst: 

5.  Religion: 

6.  Tidigare skolgång: 

7.  Fritidsintressen: 

8.  Familj: 

Egen skolgång: 

1.  Lärande

2.  Vilka språk

3.  Lärare 

4.  Disciplinfrågor 

5.  Läxor

6.  Förberedelse för skola

7.  Minnen från skolan 
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8.  Hinder

9.  Möjligheter

Hemmet: 

1.  Dina föräldrars syn på skolan?

2.  Hur anpassar familjen sig till den nya svenska kulturen?

3.  Hur ser dina boendeförhållanden ut idag?
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9.2 Bilaga 2

I Sverige: 

1.  Berätta om någon svårighet

2.  Har det funnits några märkbara förändringar? 

3.  Vad är dåligt/vad är bra? 

4.  Hur ser man på irakier i Sverige, enligt dig? 

5.  Vilka delar av den irakiska kulturen är viktig att bevara i Sverige

6.  Vilka förändringar sker inom de irakiska familjerna i Sverige 

7.  Hur ser du på framtiden för nyanlända irakier och deras familjer 

8.  Vilka rekommendationer skulle du ge svenska skolor så att dem bättre kan hjälpa 

nyanlända irakier

Kultur:

1.  Vilka delar av den irakiska kulturen är viktig för dig i Sverige?

2.  Traditioner? 

3.  Eget perspektiv: 

4.  Hur ser du på framtiden?
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9.3 Bilaga 3

I Irak:

1.  Hur såg föräldrarna på skola och utbildning i Irak?

2.  Hur var förhållandet mellan lärare och eleverna?

3.  Hur undervisade man i skolorna?

4.  Vilka eventuella hinder upplevde du i den irakiska skolan?

5.  Vilka möjligheter upplevde du i den irakiska skolan?
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9.4 Bilaga 4

Lärarintervju 

1.  Fanns det eventuella möjligheter i den irakiska skolan för eleverna?

2.  Fanns det eventuella hinder i den irakiska skolan för eleverna?

3.  Finns det eventuella möjligheter i den svenska skolan för nyanlända irakiska elever?

4.  Finns det eventuella hinder i den svenska skolan för nyanlända irakiska elever?

5.  Finns det någon skillnad mellan de irakiska eleverna i Irak och de nyanlända irakiska 

eleverna i den svenska skolan?

6.  Fanns det eventuella krav på eleverna i den irakiska skolan?

7.  Finns det eventuella krav på irakiska elever i den svenska skolan?

8.  Vad anser du vara skillnaden mellan de disciplinära aspekterna i den irakiska 

respektive svenska skolan?
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9.5 Bilaga 5

Lärarintervju

1. Vilka möjligheter anser du att det finns för unga nyanlända irakier i den svenska 

skolan?

2. Vilka eventuella hinder anser du att det finns för unga nyanlända irakier i den 

svenska skolan?

3. Vilka svårigheter respektive möjligheter upplever du som undervisar nyanlända 

irakier?

4. Känner du till elevernas bakgrundshistoria och deras tankar om deras tidigare 

skolgång i Irak? Om Ja, I sånt fall, vad? Ge exempel. Om Nej, varför? 

5. Hur ser du på antalet undervisningstimmar för unga nyanlända irakier?

6. Hur ser du på deras första möte med det svenska skolsystemet? Disciplinen?

7. Hur hanterar du elever med krigsupplevelser? 

8. Vad kan man förbättra för unga nyanlända irakier? 


