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Summary
This thesis presents how the introductional education program, in the Swedish upper

secondary school, for newly arrived immigrant girls, contributes to the construction of  future

life goals for these students. We have found that the process of creating these goals are

influenced by friends, school and foremost by their families who inhabit and recreate the

goals and values from their home countries.

We have found that the girls have internalized societal expectations of labour as a means of

attaining their will of independence while still also carrying their families’ values of which

type of labour is the most socially desirable. For this group of girls the desirable type of

labour is both academically prestigious, economically stable and beneficial and lives up to the

expectations of their families as befitting for them being caregiving and respectable women.

The process of collecting and reshaping the expectations and values of their social

surroundings can be understood as a collective goal creating process rather than an individual

process. Therefore this thesis suggests that the schools’ introduction programs need to be

aware of their own and the students’ families’ impact on the students’ goal shaping. The

school has a curricular goal to provide all students with an interconvertible education that

aims to enable all students, no matter their background, to live a life in an equal and

responsible freedom within the swedish society. The means that the curriculum provides for

their students are based on goals made by collective expectations to further education and

labour. Other means and end goals are neglected by the curriculum and therefore also by the

teachers, leaving the students to create means for their goals with the guidance of their family

and peers.

This could cause these girls to have a less fortunate position in relation to their swedish born

peers in the process of making informed decisions about the future, as they and their families

lack information about the swedish social security system. This knowledge of the social

security system is one of the key components of the swedish society that the educational

system takes for granted and therefore does not educate their immigrated students

transparently enough about.

Key words: Immigration, Upper Secondary School, Girls, Values, Expectations, Sweden,

Introduction, Education, Means and Meaning, Educational Goals.
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1. Inledning
Tanken om att det finns olika sätt att göra sociologiska studier på skulle kunna appliceras på

sättet människor handlar i samhället. Det finns dem som går den allmänna och väl

bevandrade vägen genom parken likt den breda massan och sedan finns det dem som seglar

sin egen väg och tar båten ut i det outforskade havet. Dessa två liknelser introduceras av

författaren Per Månsson i boken Båten i parken (2014). Även om skolorna har till uppdrag att

ge alla elever likvärdiga verktyg som syftar till att underlätta deras resa genom livet ligger det

ändock på eleven själv att välja eller bli vald till en färdväg. Denna uppsats ämnar till att

förstå hur unga immigrerade tjejer format sina mål för framtiden och hur de upplever att

skolan är med och formar dessa beslut.

Detta inledande kapitel har delats upp i fyra underrubriker. Kapitlet inleds med delrubrik 1.1

Vägen genom parken där vi vill illustrera både hur olika enskilda aktörers målskapande

processer är och hur olika förutsättningar olika aktörer har att välja de vägar de vill gå.

Därefter motiverar vi uppsatsens sociologiska och didaktiska relevans under rubrik 1.2.

Under rubrik 1.3 presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutligen redogör vi

övergripligt för uppsatsens disposition under rubrik 1.4.

1.1 Vägen genom parken
Klockorna ringa ut från skolan i den lilla staden vid havet. På var sida om staden står två

elever med olika bakgrund och blickar mot den vidsträckta parken som omger staden med

sina många många olika stigar, tistlar och smultronställen. Två elever med väldigt olika
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bakgrund ska nu finna sig sin väg i en värld de aldrig själva varit i.  På ena sidan står den

svenska medelklassdottern med en ärvd karta och kompass i handen och med blicken fäst mot

en bestämd stig i parken. I hennes ryggsäck förvarar hon alla möjliga verktyg och kunskaper

som hon samlat på sig för just denna resa. Föräldrarna, som gjort samma resa som dottern,

har i arton år har de förberett henne för denna resa och aktivt deltagit i packandet av

ryggsäcken. Vägen till framtiden går genom parken vars vägar redan är krattade av de många

andra som gått samma väg som hon nu ska gå.

På andra sidan staden står en annan dotter och överväger vilken väg hon ska ta. Hon är

nyinflyttad och varken hon eller hennes familj har ännu någon erfarenhet av parkens alla

vägar och väl utanför staden glittrar havet lika lockande som främmande. Hennes ryggsäck är

också packad till bredden. Men den är packad för en annan park i en annan del av världen. I

skolan har de fått en karta och kompass men målet är ännu obekant. Bland kamrater, i

familjen och på radion talas det om andra, för henne, okända vägar. Kanske är någon av dem

rätt? I detta beslutet får hon förlita sig till sig själv. I skolan sa lärarna att hon kunde resa vart

hon än önskade men hon lärde sig aldrig att segla och parken är fortfarande obekant. Kvar

står hon och undrar hur hon någonsin med säkerhet kan välja vilken destination som är den

rätta.

Denna text är i första hand skriven till dig som vill fördjupa din förståelse av skolans roll som

en sorterande, integrerande och segregerande kraft och till dig som vill förstå hur skolan kan

bidra till nyanlända elevers målskapande.1 Texten är till dig som vill förundras över skolans

enorma förmåga att föra samman mot något gemensamt och skrämmas av insikten av hur

mycket vi i skolan ofrånkomligen lämnar åt slumpen. Texten är till den lärare som vill

inspireras till gärning men även till dig som utan framgång stångat din panna blodig för att

förändra den. Det är vårt bidrag till den aldrig sinande diskussionen om skolans uppdrag och

framtid.

1 Texten har medvetet skrivits för att kunna tillgängliggöras för i synnerlighet lärare, rektorer och annan
skolpersonal samt andra intresserade som inte nödvändigtvis har en sociologisk akademisk bakgrund. Vi har
eftersträvat en tillgängliggörande skrivstil som ska kunna göra texten tillgänglig för flest möjliga utan att offra
den analytiska och språkliga precision som krävs i akademiska arbeten. Denna ambition synliggörs i uppsatsens
läsvärdesindex på 44 vilket motsvarar en normal tidningstext (se Björnsson, 1968).
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1.2 Sociologisk och ämnesdidaktisk relevans
Denna uppsats är både sociologisk och ämnesdidaktiskt förankrad i samhällskunskapsämnet.

Inom den samhällsvetenskapliga ämnesdidaktiken2, så väl som inom allmändididaktiken, är

inte sällan en sociologisk grundförståelse nödvändig för att förstå vad utbildning är och hur

utbildning formar människor mål, medel och livsvärld.3 Utbildning kan i grunden förstås som

en social företeelse där kunskap och förståelse, i enlighet Lev Vygotskijs sociokulturella

perspektiv, både medvetet och omedvetet konstrueras och traderas genom sociala

interaktioner.4 Denna insikt om utbildningens sociala natur gör didaktikern beroende av

sociologin för att bilda sig en förståelse över hur denna kunskapstradering ser ut och kan

utformas.

Då denna uppsats, utifrån en i synnerlighet sociologisk utgångspunkt, intresserar sig för hur

nyanlända tjejer genom sin upplevda sociala interaktion med både skola, familj och andra

sociala aktörer konstruerar sina framtidsmål har vi i denna uppsats tagit avstamp i Talcott

Parsons grundtes om att individers värderingar påverkar deras handlingar och deras mål

(Parsons, 1951, s. 349 – 374). Samtliga övriga teorier, både sociologiska och

utbildningsvetenskapliga som används inom denna uppsats ryms under det paraply som är

Parson teori.

Anledningen till varför just nyanlända tjejer valts som intresseområde för denna studie beror

på att vi identifierat en kunskapslucka i tidigare forskning och teorier som snarare bygger på

forskning om antingen invandrade elever eller kvinnor men inte med ett särskilt fokus på just

nyanlända kvinnor. I denna uppsats bygger vi vår definition av nyanländ på skollagen (3

kapitlet 12 a §) som menar att elever räknas som nyanlända fram tills de gått 4 år i svensk

skola och som börjat sin terminsstart efter ordinarie terminsstart (Skolverket, 2021).  Inom

skolans värld är det också fortfarande gällande att manliga elever tar större plats i

klassrummet än kvinnliga elever, vilket gör att tjejerna som grupp ofta blir förbisedda eller

4 Roger Säljö presenterar i boken Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer sin tolkning av Lev
Vygotskijs sociokulturella perspektiv.

3 Med begreppet Livsvärld avser vi den svenska översättningen av Edmund Husserl Lebenswelt från hans verk
Cartesian meditations från 1931. Nationalencyklopedin beskriver livsvärld som “[...] ett enhetligt öppet
erfarenhets- och handlingssammanhang, men inte blott något subjektivt upplevt, utan den konkreta verklighet
där vårt liv utspelar sig (2021a).

2 Didaktik är den vetenskap som berör faktorer för undervisning och inlärning. Med ämnesdidaktik avser vi
undervisning i ämnet samhällskunskap (Ekendahl, 2015, s. 5).
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tilldelas mindre talutrymme i jämförelse med sina manliga klasskamrater. Problematiken som

detta skapar ur en ämnesdidaktisk synpunkt blir att undervisningen riskerar att till större

delen präglas av killarnas behov än tjejernas, vilket leder till en fråga om didaktisk ojämlikhet

(Skolverket, 2020). Det är därför relevant för oss att studera just nyanlända tjejers

målskapande och didaktiska behov för att kunna överbrygga den ojämlikhet som finns i

svensk skola idag.

Utifrån en sociologisk förståelse för hur nyanlända elever formar sina framtidsmål i mötet

med den gymnasieskolans introduktionsutbildning ämnar även uppsatsen till att redogöra för

samhällskunskapsämnets centrala roll i skolans värdeskapande utbildning. Denna analys görs

ur en normativ utgångspunkt, där den svenska skolans värdegrund fungerar som en

utgångspunkt (se rubrik 2.3). Insikterna från detta har sedan används i en didaktiskt baserad

diskussion för hur utbildningen kan utformas för att lyckas påverka elevernas målskapande

till att harmonisera med skolans värdegrund.

Den ämnesdidaktiska anknytningen till samhällskunskapsämnet grundar sig i att

samhällskunskapsämnet, inom ramen för den ordinarie samhällskunskapsundervisningen,

berör skolans värdegrund. Skolan ska förmedla och förstärka värden om bl. a. demokrati,

jämställdhet, rättigheter och skyldigheter (Skolverket, 2011, s. 5).  På grund av

samhällskunskapsämnets natur ger det därmed samhällskunskapsläraren och hennes

undervisning en nyckelroll i förmedlandet av läroplanens värden. Därför är även

samhällskunskapsämnet didaktiskt intressant att fokusera på.

1.3 Syfte och frågeställning
Denna uppsats syftar dels till att förstå vilken roll gymnasieskolans introduktionsprogram

genom samhällskunskapsundervisningen har i skapandet och formulerandet av mål, såväl

karriärmässiga som privata5, för nyanlända tjejer. Därefter vill vi även skapa en medvetenhet

om vilka didaktiska behov som eleverna har i relation till sina mål och den påverkan skolan

5 Med privata mål avser vi mål i en vid bemärkelse som rör den privata sfären, t. ex. en önskan efter att bli
självständig, trygghet, få resa, bilda familj, uppnå respektabilitet, bli bildad, bidra till skapandet av en bättre
värld etc.Vi väljer att skilja dessa privata mål från karriärmål. Karriärmål och privata mål ibland kan även
överlappa varandra (se rubrik 5.2.3). Vidare kan även karriärmål eller vissa privata mål förstås som ett medel för
att nå andra högre mål. T. ex. kan karriärsmålet psykolog för en informant förstås som inte enbart ett mål i sig
utan ett medel för att nå t. ex. respektabilitet.
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visas ha. Syftet är att dessa insikter ska kunna användas i skolan för att förbättra nyanlända

tjejers studiesituation. Följande frågeställningar har valts för att besvara uppsatsens syfte.

1. Vilka framtidsmål definierar nyanlända tjejer inom gymnasieskolans

introduktionsprogram och hur upplever de att deras skola och omgivning bidrar till

formandet av dessa mål?

2. Vad har nyanlända tjejer för didaktiska behov av samhällskunskapsämnet utifrån deras

framtidsmål?

Uppsatsens första frågeställning är analytisk och besvaras genom en fenomenologisk analys

av elevintervjuer. Fokus kommer att hållas till elevernas upplevelser och livsvärld.

Uppsatsens andra frågeställning kommer ofrånkomligen att vara normativ och kommer

besvaras genom en innehållsanalys av elevernas intervjusvar mot gymnasieskolans läroplan

samt ur sociologisk och utbildningsvetenskaplig teori.

1.4 Uppsatsens disposition
Här presenteras uppsatsens huvudrubriker. Underrubrikerna presenteras för sig i inledningen

till varje huvudrubrik. Under rubrik “2. tidigare forskning” presenteras den forskning som

varit betydande för kartläggningen och skapandet av det fokusområdet som uppsatsen fått,

nämligen skolans samhällsintegrerande funktion med fokus på värderingar om jämställdhet

och personlig frihet, samt de utbildningsmöjligheter tjejer och immigrerade elever visat sig ha

i Sverige. Uppsatsens tredje rubrik “3. Teoretisk grund” presenteras uppsatsens sociologiska

och utbildningsteoretiska stomme som består av en syntes mellan Talcott Parsons

handlingsteori, Beverley Skeggs teori om begränsade handlingsutrymmen samt Jan Van Den

Akker och John Hatties teorier om läroplan och återkoppling i skolan eftersom vi funnit att

dessa harmoniserar och kompletterar varandra. Därefter redovisas uppsatsens metod,

material, urval, etiska överväganden och annan metodologisk relevant information under

rubrik “4. Metod”. Under uppsatsens femte överrubrik “5. resultat” presenteras de resultat

som är relevanta i förhållande till uppsatsens frågeställningar och syfte. Slutligen diskuterar,

sammanfattar och redogör vi för uppsatsens huvudpoänger under rubrik “6. Avslutande

diskussion”. Här förs även en normativ diskussion om hur resultaten kan få ett praktiskt värde

inom den svenska introduktionsutbildningen.
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2. Tidigare forskning
Detta kapitel presenterar en översikt över den forskning som berör de ämnen vi anser

relevanta för vårt studieområde. Bland annat kommer forskning om olika elevgrupper som

normen och normbrytare (se rubrik 2.1)  och hur elever väljer och påverkas att välja mål med

sin utbildning och sitt privatliv (se rubrik 2.2). Slutligen presenterar vi under rubrik 2.3 en

brygga mellan uppsatsens teori, tidigare forskning och skolans läroplan vilka kopplas

samman till uppsatsens intresseområde.

2.1 Norm och avvikare
Nihad Bunar samlade år 2009 ihop över 300 artiklar och rapporter som berörde mötet mellan

både nyanlända elever och den bredare gruppen utlandsfödda elever och den svenska skolan

och presenterade en analys av detta material i texten Nyanlända och lärande (2010).

Resultatet av insamlingen visade på att det fanns en stor kunskapslucka i förståelsen av dessa

elevers inlärningsbehov och pedagogiska behov (Bunar, 2010, s. 6). Hassan Sharif har skrivit

den kvalitativa intervjustudien Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt (2017)

om ungdomar, från kristna familjer som invandrat till Södertälje från mellanöstern, möte med

den svenska skolan. I den menar han att det saknas forskning där “nyanlända barn och

ungdomar själva beskriver sin studiesituation, inställning till och uppfattning om utbildningen

och dess betydelse för deras framtida utbildningsstrategier” (Sharif, 2017, s. 14). Här

nedanför presenteras dock den tidigare forskningen som trots all finns och som vi ser som

relevant för vårt studieområde.

Hassan Sharif (2017, s. 60) hänvisar till Abdelmalek Sayad som menar att migration innebär

att “flytta med en nations sociala, mentala och politiska strukturer till ett nytt land. Det

handlar om strukturer som är inbäddade i individens historia, kultur, traditioner, språk och

sätt att leva”. De tidigare erfarenheterna och den livsvärld som var gångbar och socialt

eftersträvansvärd för en migrant i det ursprungliga sammanhanget kan i Sverige ses som

avvikande och problematiskt i jämförelse med det normala, och därför eftersträvansvärda,

som från lärarens perspektiv förkroppsligas i den svenska medelklasseleven (Bunar, 2010, s.
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25 – 27, se även Skeggs, 1999, s. 22 & Ambjörnsson, 2004, s. 36). Våra elever kan därför

komma från en hög social bakgrund i sitt hemland och ändå inte ses som särskilt socialt

bemedlade i den svenska skolkontexten i förhållande till de värden som efterfrågas från lärare

i den svenska skolan (Bunar, 2010, s. 34 – 40 & Sharif, 2017, s. 29 & 36).

Bunar har funnit att forskningen kring elever med utländsk bakgrund generellt delade upp

eleverna i dikotomin “normalt” och “avvikande” utifrån den dagliga verksamheten som den

svenska skolan oftast utgick ifrån (Bunar, 2010, s. 25; se även Sharif, 2017, s. 34–35 och

Skeggs 1999, s. 14, 75 & 149). Elever med svensk medelklassbakgrund framstod ofta som de

normala medan elever med utländsk bakgrund oftast förpassades till kategorin “avvikande”

utifrån de egenskaper de saknar men som de svenska medelklasseleverna har. Citatet nedan

visar hur den svenska skolan i praktiken utövar delar av läroplanen.

Strävan efter homogenisering och försvenskning under parollen ”alla barn är lika” leder till

att eleverna betraktas och behandlas utifrån vad de saknar och vilka kunskapsluckor de har.

Inte utifrån vilka styrkor och kunskaper de redan har med sig (Sharif, 2017, s. 34 – 35).

Utifrån detta kan vi se att elever med utländsk härkomst jämförs med sina klasskamrater med

svensk härkomst och genom detta blir bedömningen av dem orättvis eftersom de, framförallt i

svenskundervisningen som Bunar skriver mycket om, då jämförs med ett ideal de svårligen

kan nå. Detta är en anledning till varför nyanlända och utlandsfödda elever som inte har

svenska som modersmål betraktas som språksvaga och som avvikande i förhållande till det

normala som är det svenska. Elever med utländsk bakgrund blir således enligt Bunar

bedömda utifrån hur de avviker från de svenska medelklassidealen (Ibid, s. 26). Deras

“brister” blir deras kännetecken. Detta formar de förväntningar och praktiker som lärare och

elever hyser och riktar mot denna elevgrupp (ibid s. 44). Välmenande ord och handlingar som

från lärarnas håll syftar till att stärka eleverna blir paradoxalt nog ord och handlingar som

bidrar till att konstruera ett vi och ett dem där de svenska medelklassidealen är centrum och

rätt och eleverna med sina bakgrunder är fel och därför bör ändras (ibid, s. 27 & 37).

Sammantaget hamnar dessa nyanlända elever på en strukturellt svagare position är svenska

medelklasselever “[...] i de föreställningar som dominerar i Sverige om utbildning, språk,

kultur och nationell identitet” (Sharif, 2017, s. 29).

Sharif skriver om de nyanlända ungdomarna från hans undersökning
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[v]id en första anblick inte [verkade] ha några större problem med att acklimatisera sig till

den svenska skolkulturen. Men under fältarbetets gång blev det allt tydligare att skoltiden och

uppväxtåren i Irak hade format deras habitus på ett sätt som inte var fullt ut gångbart här i

Sverige” (2017, s. 127 & 128).

Att fullt anpassa sig till de ideal som skolan framhäver tycks i praktiken vara en svår uppgift.

Elevernas tidigare erfarenheter, handlingsmönster och livsvärldar som de bildat under sin

primära socialiseringsfas i sina ursprungs kontexter kommer troligen följa med eleverna livet

ut (Puranen, 2019, s. 64 & 189). Sharif beskriver vidare i sin studie (2017, s. 135) att det

inom introduktionsutbildningen

[...] fanns en misstro mot ungdomarnas utbildningsmässiga och kulturella tillgångar. [...]

Dessutom hade ungdomarna en rad andra kunskaper som inte alls premierades i skolans

värld. [...] Ungdomarna sade att deras bristande kunskaper i svenska språket och avsaknaden

av tidigare erfarenheter av att navigera inom det svenska utbildningslandskapet gjorde det

svårt att lyckas med studierna och att klara introduktionsutbildningens krav.

Sammantaget kan dessa elever i Shariffs studie sägas omges av låg förväntningar och dömas

för de brister de har i relation till de svenska medelklasseleverna. Detta kan försvåra skolans

jämlikhetsarbete när ojämlikheten redan existerar i grunden för verksamhetens arbete. Det

bidrar även till att skolans verksamhet riskerar att inte ses som trovärdig av eleverna som

drabbas av deras dikotoma kunskapssyn. Bunar skriver även om att eleverna själva vittnar om

en hopplöshet och tankar om att de aldrig kommer kunna bli accepterade som svenskar hur

mycket de än försöker (Bunar, 2010, s. 47). Här går det att identifiera en viktig

kunskapslucka i den svenska skolans verksamhet där skolans dikotoma uppdelning av

eleverna hindrar dem från att identifiera elevernas riktiga didaktiska behov. Istället förstås

elevgruppen som avvikande och språksvag eftersom den jämförs med svenska

medelklasselever som ses som idealet för hur den ideala eleven ska vara (ibid, s. 27).

2.2 Nyanländas utbildningsmöjligheter
Den forskning som finns om nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund generellt

kan sammanfattas av Bi Puranen och Hassan Sharifs forskning rörande nyanlända elever och
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elever med utomeuropeisk bakgrunds skolupplevelser som presenteras här nedanför. Puranen

har i samarbete med Ronald Inglehart bidragit till att skapa forskningen bakom World Value

Study som är ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga värderingar i olika länder

(2019). Puranen har med en bas i Ingleharts teorier genomfört ett omfattande intervju- och

enkätstudie där hon kartlägger värderingar och värderingsförskjutningar hos utomeuropeiska

migranter i Sverige (ibid, s, 2013).

Bi Puranen skriver i texten Med migranternas röst (2019) att

[t]raditionella socialiseringsteorier har länge föreslagit att djuprotade nationella identiteter

och tillhörigheter, utvecklas under tidig barndom och ungdom, överförda av kulturella

institutioner såsom familj, skola och media och att dessa ändras endast långsamt, om alls

under vuxenlivet (Puranen, 2019, s. 64).

Utifrån ovan citat kan vi anta att nyanlända eleverna redan genomgått en primär socialisering

i sin ungdom och att skolan endast har en begränsad påverkansfaktor till att forma och

förändra den kärna som bildats under elevernas ungdom. Den sekundära socialisationen in i

den svenska skolan och det svenska samhället påverkas även av andra kulturella institutioner

och aktörer så som familj, media och kamrater. Men som Puranen påpekar tycks de flesta

utomeuropeiska migranter i Sverige ha få informella kontakter med det svenska samhället

(Puranen, 2019, s. 192). Vidare påpekar Bunar att det svenska skolsystemet till sin funktion

etniskt segregerar elever i å ena sidan svenskar och å andra sidan icke svenskar (Bunar, 2010,

s. 43). Cederberg beskriver bland annat denna segregationsprocess i sin avhandling Utifrån

sett – inifrån upplevt ut ifrån unga nyanlända tjejers perspektiv (2006). Följande citat från

Cederberg som visar på hur denna segregation kan upplevas för de nyanlända tjejerna.

Svenskarna gick i ett hus och vi i ett annat. De var ju blonda och blåögda. De var ju svenskar.

I min klass gick elever från hela världen. Jag umgicks aldrig med [svenskarna] och de såg ner

på oss. Man såg någon gång en mörk tjej som var med dom och man tänkte oj hon måste ha

klarat av allt detta. Men det visade sig längre fram att hon var adopterad (Ibid, s. 124).

Sharif beskriver även i sin undersökning hur skolan han genomförde sin undersökning på var

strängt segregerad efter etnicitet både socialt och rumsligt (2017, s. 153–154). En lärare som

intervjuas i studien berättar att

11



Här har vi Irakkorridoren, där borta håller alla syrianer till. Ännu längre bort hittar du

svenskarna. De brukar nästan aldrig var inne. De går ut på gården eller runt huset. På plan två

i huvudbyggnaden hittar du de nyanlända irakiska ungdomarna (Sharif, 2017, s. 153–154).

Denna starka etniska och sociala segregering bidrar till att konstruera om ett vi och dom som

motarbetar skolans samhällsintegrerade uppdrag. Sharif skriver att

Introduktionsutbildningen är den viktigaste formella länken till deras introduktion till det

svenska utbildningssystemet och samhället. Det är framför allt genom skolan som nyanlända

elever lär känna det svenska samhällets dominerande normer och värderingar och får

kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter de har som medborgare. (ibid, s. 20)

På grund av denna segregering lär alltså de nyanlända eleverna som grupp få väldigt få

kontaktytor till det svenska samhället. För att framförallt kvinnliga elever med utländsk

bakgrund ska lyckas i skolan menar Bunar att det är individuella insatser från lärare såväl

som att eleverna lär sig upptäcka och följa de kulturella koder som finns i klassrummet som

avgör (2010, s. 45). Om nyanlända elever knappt får träffa svenskar annat än i kassan på ICA

eller läraren i klassrummet, som har ytterst begränsat med tid för varje enskild elev, så går det

nog att ifrågasätta hur väl skolan i praktiken fungerar som den samhällsintegrerande

institution som den är tänkt att vara. Fråga blir huruvida skolan till sin funktion har en

strukturellt segregerande och sorterande funktion snarare än en integrerande funktion.

2.3 Skolans samhällsintegrerande funktion
Detta kapitel syftar till att skapa en brygga mellan den tidigare forskningen, skolans

värdegrund och uppsatsens teorier och peka på en relevans för uppsatsens syfte och

frågeställningar.

Enligt Skolverket förväntas skolan ge eleverna de förutsättningar som krävs för att kunna

orientera sig på den svenska utbildning- arbetsmarknaden men även i det svenska samhället i

stort. Skolan uppdrag är även att förbereda och slussa vidare eleverna till vidareutbildning

och lönearbete (Skolverket, 2011, s. 13 – 14). Det blir då lärarens uppgift att tillgängliggöra

och skapa möjligheter för eleverna att internalisera dessa värden och kunskaper som krävs för

att de ska få en lyckad framtid i samhället (Berggren & Trägårdh, 2015, s. 448; Säljö, 2015, s.
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102 & Sharif, 2017, s. 20). Den forskning som därmed blir relevant att lyfta fram, för att

kunna visa hur den svenska skolans uppdrag kan försvåras av att elever bär med sig olika

värderingar och mål, är främst Puranens arbete Immigranternas röst (2019).

Inom varje socialgrupp6 såväl som inom varje kultur finns olika inbyggda värderingar som

anses som mer eller mindre eftersträvansvärda och gångbara (Skeggs, 1999, s. 158) . Våra

värderingar är vidare en faktor som påverkar vilka mål vi har och vilka medel vi använder

eller ens kan få tillgång till för att nå våra mål (Wuthnow, 2008, 337–338 & Hitlin & Piliavin,

2004, s. 363). Enligt Puranen tar familjer med sig sina värderingar, och därmed de mål och

medel som de värderingarna premierar, dit de flyttar (Puranen, 2019, Hitlin & Piliavin, 2004,

s. 365). Dock är det svårt att överföra socialgruppers värderingar och medföljande mål och

handlingar över kulturella gränser då den den nya och den ursprungliga kontexten skiljer sig

åt. Detta riskerar att skapa en osäkerhet över vilka mål som är möjliga och eftersträvansvärda

i det nya samhället. Denna osäkerhet förstärks av de betydande värderingsskillnader som

Puranen menar existerar mellan olika kulturella regioner. De flesta informanterna i denna

studie kommer från områden Puranen menar präglas av traditionella och överlevnadsinriktade

värderingar. Dessa menar Puranen skiljer sig från sveriges sekulära och frihetliga värderingar

(Puranen, 2019, s. 27 & 31).

Utbildningen i den svenska gymnasieskolan ska enligt läroplanen (Skolverket, 2011, s. 5)

gestalta och förmedla värden om

[m]änniskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor [...] . I

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och

ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Vidare så är det skolans uppdrag att förbereda sina elever mot vidareutbildning och

lönearbete. Skolan har här även som mål att varje elev

6 Nationalencyklopedin beskriver en socialgrupp som en “samhällsgrupp vars medlemmar har ungefär samma
inkomst, utbildning och sociala status [...]” (2021b)
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1. medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade

erfarenheter och kunskaper,

2. ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa

kan ha, ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser

dessa kan ha (Ibid, s, 13).

Denna värdegrund ger uttryck för de de frihetliga och sekulära värderingar som World Value

Survey funnit vara dominerande i Sverige. Som tidigare nämnt skiljer de sig starkt från de

dominerande värderingarna i de muslimska och afrikanska länder som enligt WVS präglas av

överlevnads- och traditionella värderingar (Puranen, 2019, s. 27 & 31). Eleverna med

bakgrund från dessa länder kan därför komma uppleva en konflikt mellan sin familjs och sitt

ursprungslands värderingar och de värderingar som skolan förmedlar (Puranen, 2019, s. 29).

Trots att skolan har en uttalad värdegrund så är det inte säkert att eleverna eleverna uppfattar

denna värdegrund genom skolans undervisning. Och även om de uppfattar den så är det ingen

garanti för att eleverna kommer att internalisera denna värdegrund och göra den till sin egen

då den eventuellt delvis står i konflikt med elevens egna värderingar (Akker, 2013, s. 540, se

även Kumashiro, 2000). Dessa värderingar och föreställningar som preciseras i läroplanen

behöver således inte vara de föreställningar  som eleverna får med sig hem i slutet av dagen

(Akker, 2013, s. 340). Skolan kan även sägas konkurrera med familjerna och andra sociala

gemenskaper om vilka värdesystem eleverna i slutet av dagen själva internaliserar. Familjen

kan genom detta förstås som en värdekonserverande aktör där egna värdesystem socialt

upprätthålls och reproduceras (Puranen, 2019, s. 262 – 263, Pettersson, 1988, s. 47 & Skeggs,

1999, 153).

Familjens värdesystem är dock utvecklade för en annan materiell och social kontext där

socialförsäkringsystemet utgår från den utvidgade familjen där generellt sett kvinnorna i

hushållet utför det omsorgsarbete som sjukvård, hemtjänst och förskola förväntas göra i

sverige. Den svenska välfärdsstaten är dock uppbyggd kring principen att de som kan arbeta

ska arbeta och så även kvinnor. Dessa gruppfokuserade värderingar kan komma i konflikt

med de svenska individualistiska värderingarna som är uppkomna ur en annan social och

materiell verklighet där socialförsäkringssystemet utgår från en allians mellan staten och den

enskilda individen (Puranen, 2019, s. 116 – 118 & Berggren & Trägårdh, 2015, s. 439 – 440).

Puranen menar att det finns ett utbildningsbehov hos immigranter som kommer från kulturer
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där socialförsäkringen organiserats genom familjen snarare än genom staten som i Sverige.

Puranen menar att “Om det inte sker finns en risk att en ”underklass” av kvinnor i obetalt

[omsorgs]arbete utan annan säkerhet än de minimipensioner som de erhåller vid

pensionsåldern” (2019, s. 117).

Avslutningsvis anser vi att Puranen, Bunar och Sharif är stommen i vår tidigare forskning då

de genomfört undersökningar som ligger nära kärnan i vårt studieområde. Dessa tre forskare

har med ett fokus på värderingar forskat om immigranters villkor och resa mot att bli

etablerade i Sverige. Ingen av dessa tre har dock specifikt inriktat sig få att få en kvalitativ

förståelse över kvinnors upplevelser över sina möjlighet och hur skolan bidrar eller inte

bidrar till att forma dessa. Detta är den forskningslucka denna uppsats fyller.

3 Teoretisk grund
För att förstå hur mål formas för människor har vi här nedan samlat en sociologisk teoretisk

bakgrund som syftar till att fungera som de olika perspektiv vi utgår ifrån i vår förståelse över

hur individer formerar sina mål. Den primära teoretiska utgångspunkten är Talcott Parsons

teoretiska ramverk för hur aktörer formar sina mål såsom den presenteras i Parsons bok The

theory of action (1951). Parsons teori kompletteras med olika andra teoretiska infallsvinklar

som både vidgar och nyanserar dennes grundteori.

Här nedan följer rubriken “3.1 Om hur normer, värderingar, uppfattningar och förväntningar

påverkar mål” som tematiskt redogör för hur dessa begrepp bidrar till att konstruera aktörers

mål. Därefter presenteras hur skolan kan påverka elevers mål och ageranden med sina

inneboende normer och förväntningar (se rubrik 3.2). Slutligen skriver vi specifikt om

kvinnors handlingsutrymmen påverkas av individers relativa sociala positioneringar (se

rubrik 3.3).
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3.1 Om hur normer, värderingar och förväntningar

påverkar mål
Eftersom uppsatsen intresserar sig för hur individer formar sina framtidsmål tar denna

uppsats teoretiska ramverk avstamp i Talcott Parsons grundtes att individers värderingar,

normer, uppfattningar påverkar deras handlingar och deras mål (Parson, 1951, s. 349 – 374;

se även Wuthnow, 2008, s. 334 – 338 & Skeggs, 1999, s. 9 – 14). Spates L. James hänvisar

till Parson och skriver att värderingar är “[...] moral beliefs to which people appealed for the

ultimate rationales of action (1983, s. 28; se även Hitlin & Piliavin, 2004, s. 359). Själva

studiet av värderingar har dock blivit utsatt för kritik för bristen på en gemensam teoretisk

grundteori och i synnerlighet för dess existerande metoders svaghet i att faktiskt kunna mäta

och klassificera olika värderingar (Hitlin & Piliavin, 2004, s. 360). Wuthnow gör även

förbehåll för att värderingar inte nödvändigtvis alltid speglar en persons handlingar men

påpekar ändå att “[...] the influence of values on behavior remained evident in study after

study: people with conservative values voted Republican [...]” (2008, s. 337 – 338).

Olika aktörers framtidsmål formas inte bara av värderingar, utan även av deras egna och den

sociala omgivningens uppfattningar och förväntningar på sig själva och varandra (Parson,

1951, s. 349 – 374). Inglehart är ytterligare en teoretiker som kan komplettera Parson då han

menar att även kulturellt betingade normer och behov har en stor inverkan på vilka

värderingar individer har i vuxen ålder. Ingleharts teorin utgår från att vi människor

genomgår en primär socialisation under våra formbara år vilket är vår barn- och ungdom

(Inglehart, 2018, s. 37 – 47). Under denna period lär vi oss och internaliserar vår omgivnings,

och i synnerlighet vår familjs, värderingar, attityder och andra kulturella uttryck. Vidare

menar Inglehart att våra värderingar påverkas starkt under våra formbara år av det materiella

tillståndet vi växer upp i. Utifrån Abraham Maslows behovshierarki antar Inglehart att om en

individ växer upp i ett sammanhang där individens fysiologiska- och trygghetsbehov inte

tillfredsställs så kommer den individen under resten av sitt liv efterleva värden som syftar till

att säkra dennes basala behov då hon inte kommer ta den säkerheten för given (Ibid, s. 15 –

19 & Pettersson, 1988, s. 17 – 18). Individers värderingar kommer således att bli materiella

och de som lever efter dessa värderingar vara materialister. På andra sidan spektrumet finns

Post materialisterna. Det vill säga de individer som socialiserats in i ett sammanhang där

deras basala trygghets- och fysiologiska behov tillfredställts och där målet snarare än
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självuppfyllelse än att säkra bröd till bordet (Inglehart, 2018, s. 105; se även Pettersson, 1988,

s. 32 – 36). För post materialisterna tar enligt Inglehart brödet för givet.

Utifrån empirin som insamlats från undersökningen World Value Studies har Pettersson

utifrån Ingleharts teori funnit att Ingleharts teori tycks stämma väl i Sverige. Värderingarna

hos enskilda individerna är relativt stabila livet ut efter att de befästs under den primära

socialiseringsfasen och att det finns ett tydligt samband mellan individernas uppväxtvillkor

och de värderingar de sedan har livet ut (Pettersson, 1988, s. 48 & 128; se även Hitlin &

Piliavin, 2004, s. 365).  Därför är det intressant att undersöka om skolan upplevs ha någon

påverkan på våra elevers mål och framtidsplaner eller om de snarare upplever att de är

oförändrade (Inglehart, 2018, s. 12).

3.2 Förväntningar och värderingar i skolan
Skolan kan ses som en social arena där olika människor i olika positioner möts blir en

spelplan vari olika uppfattning och förväntningar tillsammans med värderingar möts

(Ambjörnsson, 2004). I denna arena konstrueras och reproduceras värderingar, förväntningar

och uppfattningar vilka möjliggör och begränsar, premierar och stigmatiserar, olika mål som

eleverna ser som gångbara. Här nedanför ges en teoretisk redogörelse för hur skolan som en

social arena till sin funktion både begränsar och möjliggör olika potentiella framtider för sina

elever.

John Hatties presenterar i boken Synligt lärande en lista över faktorer som påverkar hur väl

elever presterar i skolan (2012). Hattie synliggör vilket lärande som sker i den planering, i det

genomförande och avslutning som finns i alla lektioner (Hattie, 2012, s. 7). Hattie menar att

lärarnas förväntningar på sina elever har en stor effekt på elevernas upplevda motivation.

Därför menar Hattie att lärare bör hysa höga förväntningar till sina elever och mana dem till

att prestera bättre, samt bidra till skapandet av en skolkultur som värnar höga förväntningar

på sina elever (Hattie, 2012, s. 206). Hatties förståelse av förväntningar som avgörande för

aktörers förmåga att uppnå mål kan kopplas samman med Parsons syn på att vilka mål som

aktörer som uppnåbara och eftersträvansvärda även formas av omgivningens förväntningar

(Parson, 1951, s. 349 – 374). Här finns det en kunskapslucka vi vill fylla genom att undersöka
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om eleverna upplever att skolan är med och påverkar deras mål. Denna undersöknings

resultat pekar mot att en tydligare transparens vid förmedlingen av återkoppling och

förväntningar behövs för denna elevgrupp (se rubrik 5.3.2).

Hatties syn på återkoppling blir därmed central som en metod för att förstärka de

förväntningar som lärare har på sina elever. Hattie menar nämligen att elever från olika

kulturer förväntar sig olika slags återkoppling och i sin tur fungerar därmed olika sorters

återkoppling olika bra i olika elevgrupper baserat på om den är anpassad till elevgruppens

egna förväntningar av hur återkoppling fungerar (Hattie, 2012, s. 176). Elever från

gruppfokuserade kulturer tenderar att föredra implicit återkoppling på gruppnivå medan

elever från individualistiska kulturer föredrar återkoppling på individnivå som gärna är

bunden till specifika prestationer.7 Vidare behöver elever, enligt Hattie, tydlig återkoppling

som fokuserar på de mål som eleven har för att denna ska förstå och känna att återkopplingen

är relevant (Hattie, 2012, s. 176-181). Återkopplingens anpassning till elevens behov blir

därmed inte bara ett steg i att göra den tydligare och effektivare för eleven utan även ett bevis

på hur väl läraren känner till dennes mål och förväntningar. Genom återkoppling kan läraren

antingen förstärka eller visa att hen inte håller med om dessa. Här kommer Akkers teori om

läroplansnivåer återigen in eftersom vi främst är intresserade av elev-nivån (2013). Det vill

säga den upplevda läroplanen där eleverna själva medvetet eller omedvetet tolkar

undervisningen och skolmaterialet för att kunna skapa sig en egen förståelse och bild av ett

ämne. Det är denna process vi fokuserar på i vår intervjustudie där intervjufrågorna

undersöker vilka mål eleverna har och vilka influenser de anser har påverkat dem mest i

utformandet av dessa mål.

Jan Van Den Akkers presenterar i A European Perspective on Curriculum Development and

Innovation en teoretisk utgångspunkt varigenom skolans läroplan kan analyseras och förstås

(2013). Akker beskriver att läroplaner kan förstås och existera på olika nivåer men det kan bli

problem när lärare inte är medvetna om att de olika nivåerna finns eftersom det skapar en

distans mellan lärarens förväntningar på vad eleverna ska få ut av undervisningen och vad

eleverna faktiskt får ut av den i praktiken. Nivåerna han identifierar är intended (tilltänkt),

implemented (implementerad) och attained (uppnådd) och dessa kan vidare delas upp i

7 Samtliga informanter i denna studie kommer från länder med gruppfokuserade kulturer enligt Puranen (2019,

s. 27 & 31)
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underkategorier. Läroplaner kan alltså förstås på många olika nivåer där enskilda elevers

upplevelse av skolan i slutändan inte alls behöver överensstämma med

läroplanensförfattarnas eller ens lärarnas intention. Denna förståelse av läroplanen som

mångdimensionerad harmoniserar med Skeggs förståelse att alla människor har sina egna

upplevelser i bagaget vilka används som referensramar när de ska tolka och förstå någonting

(1999, s. 49 & 153). Därför kan man även säga att det finns oändliga versioner av den

upplevda läroplanen eftersom alla elever är individer med egna referensramar.

Akkers idé om de olika läroplansnivåerna öppnar för tanken om att även andra sociala

institutioner har sina egna läroplaner, eller sociala värdesystem, i en vidare bemärkelse som

även de kan förstås på olika nivåer. Dessa mer eller mindre explicita läroplaner, eller

värdesystem, behöver inte vara formaliserade i styrdokument utan kan konstrueras mer eller

mindre undermedvetet i en viss social kontext eller sfär. I en viss familj eller umgängesgrupp

är vissa värderingar och handelsmönster uppskattade men i en annan kan samma värderingar

och handelsmönster vara stigmatiserade (Ambjörnsson, 2004, s. 99). Familjer, vänner,

sportklubbar kan alla sägas ha olika tilltänkta, implementerade, förstådda och även uppnådda

implicita läroplaner som kan ha ett innehåll som inte alltid nödvändigtvis harmonierar med

varandra. Därför är det viktigt att uppmärksamma de olika mål och värderingar som tas upp i

elevernas olika sociala grupper för att få en bättre förståelse över vilka olika ideal som

tillsammans med skolans läroplan konkurrerar med varandra i formandet av elevernas

slutgiltliga plan för framtiden.

Skolans läroplan är byggd på en implicit idé om individens oberoende vilket enligt

Ambjönsson är en del av ett övergripande liberalt färgat paradigm (2004, s. 301 – 305). Även

Bunar påtalar att “[d]et svenska samhället och skolan bygger på principer om individualitet

och en liberal syn på undervisning, uppfostran och sexualitet” vilket kan leda till missförstånd

eller konflikter mellan skola och elevernas hem (2010, s. 36).  Men detta oberoende är enligt

Ambjörnsson en hägring eftersom att individen även blir påtagligt styrd av materiella och

sociala strukturer och normer vilka begränsar individernas handlingsutrymmen. Ambjörnsson

skriver att

Den moderna välfärdsstaten kännetecknas av en sorts individualisering genom att social

skyldigheter och rättigheter knyts till individen snarare än till familjen, kommer denna
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samhällsform bygga på iden om att vi är alla fria att bygga vår framtid. Oberoende av

bakgrund, familjeomständigheter och traditioner. (Ibid)

Samtlig tidigare forskning och teori som vi i denna uppsats hänvisat till pekar alla mot olika

sociala och materiella strukturer som begränsar individers faktiska och upplevda

handlingsutrymmen.

3.3 Kvinnors handlingsutrymmen
I enlighet med Talcott Parsons unit act begränsas och möjliggörs våra handlingar så väl som

våra målbildningar och vidare våra livsvärldar av vår materiella och sociala position (se

rubrik 3.1). Beverly Skeggs redogör i sin bok Att bli respektabel (1999) om hur kvinnor från

den Engelska arbetarklassens handlingsutrymmen blir begränsade på grund av sina relativa

sociala, kulturella, symboliska och ekonomiska tillgångar8. Skeggs redogör, med stöd i ett

omfattande kvalitativt material, hur dessa olika tillgångar får mening och uppfattas i relation

till aktörers kön, klass och etnicitet och i relation till aktörens omedelbara och relativa sociala

och materiella omgivning (ibid, s. 22 & 158; se även Ambjörnsson, 2004, s. 99). Vad som är

socialt accepterade eller förordnande kontra stigmatiserade praktiker är alltså beroende av ens

relativa social positionering i förhållande till det sociala rummet (Ibid, s. 21, 26 & 51; se även

Ambjörnsson, 2004, s. 296 – 301). För tjejerna i Skeggs studie så går vägen till den

begränsade respektabilitet de kan nå i egenskap av att vara arbetarklasskvinnor genom deras

förmåga att vara och uppträda omvårdande i enlighet med medelklassens kvinnliga ideal vari

det omvårdande empiriska jaget är en central del (Skeggs, 1999, s. 11 –12 & 91 – 114; se

även Ambjörnsson, 2004, s. 78 – 96). Arbetarklasskvinnorna i Skeggs och Ambjörnssons

studier är dock inte passivt konformativa mottagare av de ideal som utomstående förväntar att

de ska uppnå, utan de väljer inte sällan att göra revoltera mot de ideal de förväntas uppnå

genom att dialektiskt agera i motsats mot dessa ideal (Skeggs, 1999, s. 14 & 165 &

Ambjörnsson, 2004, s. 70 – 78 & 90 – 102)

Vilka praktiker som ses som gångbara eller inte i vilka kontexter och för vilka personer är

socialt konstruerade genom ständigt pågående förhandlingar och därför kan även dessa

8Beverly Skeggs använder sig av Pierre Bourdieus Kapital och habitusbegrepp (1999, s. 20). Anledningen till
varför Skeggs har valts för denna uppsats istället för Bourdieu beror på att Skeggs utvecklat ett
kvinnoperspektiv som Bourdieus saknar.
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normsystem över tid förändras (ibid, s. 50 & 153). Men den sociala förändringen är trög och

tar tid vilket leder till att vi får en “[...] beskuren tillgång till och begränsad rörlighet mellan

olika subjektspositioner” (ibid, s. 153). Normerna kan sägas skyddas bakom dubbla lås. Dels

dömer de sig själva i relation till en imaginär åskådare som är deras ständiga följeslagare som

genom deras tidigare upplevelser berättar för dem om vilka praktiker som är tillgängliga eller

inte (Ibid, s. 13).9 Dels bevakas normerna av andra sociala aktörer som genom olika former

av sociala praktiker stigmatiserar normavvikare (Ibid, 149 & Ambjörnsson, 2004, s. 207).

Straffet för avvikare blir skam och deras vapen för att värna sig mot denna skam blir att

eftersträva den och de former av respektabilitet som de genom sin sociala position i egenskap

av engelsk, kvinnlig och arbetarklass kan nå inom den ordning som är den engelska

medelklassens. Detta leder till en mer eller mindre tvingande anpassning till den sociala

ordningen som består av den engelska medelklassens ideal (Skeggs, s. 14, 75 & 149; se även

Ambjörnsson, 2004, s. 301). För tjejerna i denna studie är de ideal de kommer dömas och

jämföras mot den svenska medelklassen (Bunar, 2010, s. 25; se även Sharif, 2017, s. 34–35 &

kapitel 2.1).

2004 släppte Fanny Ambjörnsson sin disputation En klass för sig: genus, klass och sexualitet

bland gymnasietjejer där hon under ett års tid följt två olika etniskt svenska tjejgrupper från

olika svenska gymnasieprogram med syftet att hitta hur dessa tjejer reproducerar och

konstruerar föreställningen av hur en tjej ska vara (se även Skeggs, 1999, s. 13 – 14).

Ambjörnsson är likt Skeggs intresserad av vilken roll klass och sexualitet spelar in i dessa

tjejers sätt att förstå och förkroppsliga de normer om genus som finns på dem från samhället

och från varandra. Ambjörnssons En klass för sig belyser att genus, och de mål och medel

som skapas och begränsas på grund av genusindelningen, är någonting som skapas med hjälp

av och i samband med olika förutsättningar, såsom klassbakgrunder och samhällets

förväntningar. Om de nyanlända tjejerna från skolan blir bedömda för hur de “brister” de har i

förhållande till de svenska eleverna. Om nyanlända tjejers bakgrund ses som en belastning

snarare än en resurs så bör dessa negativt betingade förväntningarna, utifrån Ambjörnssons

resonemang, bidra till att forma de nyanlända tjejernas självbild och de mål och medel som

de i enlighet med denna självbild ser som möjliga (se rubrik 2.1)

9 Beverly Skeggs bygger här vidare på George Herbert Meads teori om Den generaliserade andre. Se Engdahl &
Larsson för en svensk redogörelse (2011,  s. 103 –117).
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Sammanfattningsvis vill vi undersöka hur eleverna upplever att och tolkar de förväntningar

som finns runt dem och hur dessa påverkar dem att göra olika val och sätta upp olika mål för

sig själva. Kopplingen som finns mellan vår uppsats syfte och Ambjörnsson och Skeggs

handlar om unga tjejers skapande och återskapande av sig själva genom sina mål i relation till

olika förväntningar som finns i deras närhet.

4. Metod
Detta kapitel är uppdelat i underrubrikerna Ansats, Material & urval, Semistrukturerade

intervjuer, Begränsningar och etiska överväganden. Inledningsvis presenteras uppsatsens

fenomenologiska och innehållsanalytiska ansats (se rubrik 4.1). Därefter redogör vi för det

material & urval som använts i denna undersökning (se rubrik 4.2). Vidare skriver vi om valet

av semistrukturerade intervjuer och till sist tas rubrikerna etiska överväganden och

kodningsförfarandet upp (se rubrik 4.3, 4.4 & 4.5).

4.1 Ansats
I denna studie har vi intervjuat 10 elever i syftet att skapa en förståelse över vilken roll

gymnasieskolans introduktionsprogram genom samhällskunskapsundervisningen har i

skapandet och formulerandet av mål, såväl karriärmässiga som privata, för informanterna.

Till detta valdes en kvalitativ fenomenologisk ansats eftersom vi gick in till intervjuerna utan

fasta förväntningar på vad vi kommer att få för svar (Fejes & Thornberg, 2015, s. 28 &

Dahlberg, et. al, 2008, s. 97). Valet av en kvalitativ fenomenologisk inriktad ansats motiveras

även av att det är informanternas förståelse av fenomenet vi intresserat oss av och därför är

intervjuer det lämpligaste datainsamlingsvalet (Smith, 1999, s. 218). Vi är dock medvetna att

den förståelse vi kan få över informantens livsvärld är begränsad av våra egna föreställningar

om informanten och fenomenet som undersöks (Ibid, s. 219). För att få fram ett material som

består av intervjusvar från våra informanter framställde vi en intervjuguide som utgick från

ett fenomenologiskt antagande om att det är elevernas egna förståelse och upplevelser som är

relevanta för oss i bevarandet av uppsatsens frågeställningar. Dessutom har vi använt oss av

läroplanen särskilt i arbetet med frågeställning två. Detta för att med hjälp av elevernas egna
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upplevelser kunna identifiera vilka didaktiska behov elevgruppen kan tänkas ha. Detta är

relevant eftersom de teorier uppsatsen baseras på pekar på att det eventuellt kan finnas en

dissonans mellan skolans förväntningar och elevernas upplevelser.

Denna ansats har dock sina begränsningar. Hattie menar att våra egna erfarenheter både

formar våra förväntningar och tolkningar av eleverna vi får framför oss och att dessa

förutfattade meningar kan riskera att påverka eleverna eftersom förväntningar ofta

reproduceras (Hattie, 2012, s. 205 – 206). Vidare är både vi som människor och som forskare

i vår förståelsehorisont begränsade av vår egen historia och sociokulturella bakgrund utifrån

Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Säljö, 2015, 89 – 106). Fullkomlig öppenhet mot

fenomenet som studeras är utifrån ovanstående sociokulturella ansats troligen omöjlig och

därför väljer vi att se den fenomenologiska ansatsen som en idealtyp. En idealtyp som

måhända är omöjlig att uppnå men som likväl kan hävdas vara kanske den mest lämpliga

metoden för att ändå försöka förstå sig på en annan persons livsvärld (Dahlberg, 2008, s.

116).

4.2 Material & urval
Materialet har insamlats genom både parintervjuer och individuella intervjuer med totalt 10

nyanlända tjejer i 18 till 20 års ålder med olika utomeuropeiska bakgrunder. Eleverna som

intervjuats studerar på förberedelseprogram på två gymnasieskolor i mellansverige. Vi har

även genomfört klassrumsobservationer, deltagit på personal- och fikamöten, intervjuat och

samtalat med de nyanlända tjejernas samhällskunskapslärare för att skapa oss kunskap om

hur skolsituationen ser ut för dessa tjejer. Dock har dessa observationer och möten inte

använts i resultatet av studien utan de har endast använts för att skapa en bredare bakgrund

som vi kunnat skapa intervjuguiden utifrån.

Informanterna, som är tjejer mellan 18 och 20 år gamla, har valts utifrån ett

bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009, s. 39). Dels är de mellan 18 och 20 år för att vi inte

skulle behöva insamla målsmans medgivande för de elever som är under 18 år och att elever

som är äldre än 20 år måste sluta på introduktionsutbildningen och börja studera på komvux.

Eftersom vi ville intervjua elever från olika klasser på introduktionsprogrammet där eleverna
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varit i Sverige fyra år eller mindre valde vi att låta elevunderlaget avgöra vilka informanter vi

fick. Eleverna hittades genom kontakter med deras lärare som gav oss klasslistor och

möjligheten att delta på lektioner för att fråga eleverna personligen vilka som ville vara med.

Det saknas till vår kännedom arbeten som strängt fokuserar på hur nyanlända tjejers mål och

medel formas inom skolans ramar och därför anser vi att detta är en viktig pusselbit som

saknas innan lärare kan lägga färdigt sitt pussel och förstå sina olika elevgrupper för att

kunna ge dem en jämställd undervisning som Skolverket kräver (Skolverket, 2011, s. 5). Vi

antog inte att denna elevgrupp skulle vara diametralt annorlunda från de andra elevgrupper

som det redan finns forskningsarbeten om (t. ex. Ambjörnsson 2004). Trots detta anser vi att

det finns fog för, både från informantens utsagor, våra egna erfarenheter och från

problematiseringar vi fått ta del av i vår utbildning, för att denna elevgrupp både är förbisedd

i klassrummet och i forskningssynpunkt. Detta gör inte att vi kan säkert veta vilka olika

upplevelser och förståelser dessa elever har om sin utbildning och vill vi menar att deras

upplevelse är värd att ta reda på.

Undersökningen har begränsats  till att intervjua elever som kommer från länder som enligt

Inglehart domineras av överlevnadsinriktade och auktoritära värderingar, som står i kontrast

till Sveriges sekulära och frihetliga värderingar, dominerar (Puranen, Bi, 2019, s. 27 & 31; se

även rubrik 2.3). Därmed sagt finns det givetvis en stor variation av värderingar inom dessa

länder, precis som det finns i Sverige och därför förutsätter vi inte att informanterna i vår

studie kommer ha någon enhetlig uppsättning av värderingar. Denna avgränsning ser vi ändå

som relevant då vi antar att elevernas värderingar påverkar de mål de ser med sin utbildning,

de medel de väljer för att nå dessa mål och i förlängningen vad som motiverar deras studier

(se rubrik 3.1).

4.3 Semistrukturerade intervjuer
Enligt Alan Bryman är kvalitativa intervjuer passande i feministiskt forskning där

intervjuaren vill eftersträva en icke-hierarkisk relation mellan intervjuare och intervjuperson.

Kvalitativa intervjuer möjliggör även en hög grad av hänsyn till de upplevelser och

perspektiv som intervjupersonerna har (Bryman, 2016, s. 587-588).
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Nackdelar som skulle kunna lyftas fram med denna semistrukturerade intervjumetod där

intervjun tar form av ett samtal mellan oss och eleverna är att vi kan tänkas påverka deras

svar genom de exempel eller förklaringar av frågorna vi använder oss av, men vi anser ändå

att denna metod lämpar sig bäst för den målgrupp vi valt att studera eftersom den ger ett

större utrymme för anpassning utifrån informanternas behov. I slutändan anser vi att det

kommer löna vår studie om eleverna får en så relevant förståelse för ämnet och de typ av

tankegångar vi söker från dem eftersom det då förhoppningsvis kommer leda till mer

utvecklade och användbara svar.

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer har i denna undersökning använts för att både ha en

struktur och en flexibilitet i samtalet där vi ställde följdfrågor på nya intressespår. Denna

flexibilitet behövs eftersom ämnet för vår studie handlar om elevernas upplevelser och egna

tankar om sin utbildning. I början av intervjutillfället gav vi informanterna en genomgång av

begreppen och ideerna intervjun skulle kretsa kring i en intervjubilaga (se bilaga 1). Detta

gjordes för att ge informanterna en god chans att förstå de samtalsämnen som intervjun skulle

handla om. Eleverna har intervjuats antingen i par tillsammans med en klasskamrat som de

själva fått välja eller enskilt beroende på deras egna önskemål. När eleverna är i par

tillsammans med en kamrat är ökar sannolikheten att informanterna känner sig både

bekvämare och modigare samt att vi håller gruppåverkan på en låg nivå (Thomsson, 2010,

s.70 ).

4.4 Etiska överväganden
Vi har i denna undersökning iakttagit Vetenskapsrådets rekommendationer angående den

goda forskningsseden och däribland de fyra huvudprinciperna om informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (2017).  Bland annat röjs ej

informanternas namn eller andra detaljer som kan användas för att identifiera informanten

(2017, s. 40 – 41). Sättet detta har gjorts på är att vi skapat kodnamn för eleverna som vi

använt oss av när vi presenterar resultatet. Informanterna lovas även konfidalitet. Det vill

säga att vi “förplikt[ar oss] att inte sprida uppgifter [vi] fått i förtroende” från informanterna.

Informanterna är informerade både muntligt och skriftligt om att deras deltagande är frivilligt
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och att de inte behöver svara på någon fråga (se bilaga 1.1) I de elevcitat som vi refererar till i

uppsatsens resultatdel  har vi där det behövts för läsbarhetens skull gjort mindre språkliga

ändringar som att redigera ordföljden men essensen och poängen från citaten är oförändrade.

4.5 Intervjuguide och kodning
Intervjutillfällena med de olika eleverna skedde sporadiskt eftersom de anpassades efter

elevernas scheman. Inför dessa tillfällen skapade vi en intervjuguide både med syftet att

kunna förklara olika begrepp kopplat till målskapande för informanterna och för att kunna

säkerställa att de teman vi intresserat oss för skulle bli besvarade. Intervjumaterialet

analyserades genom en tematisk analys där vi delade upp resultaten utifrån de olika teman

som vi identifierat både med hjälp av vår intervjuguide och som varit mest förekommande

under intervjutillfällena. Detta innebär att vilka teman som används i en tematisk analys

varierar kraftigt beroende på vilket material man har och vilket syfte och teori som är fokuset

för undersökningen (Bryman, 2016, s. 704).

Intervjumaterialet kodades och analyserades med hjälp av koder som skapats utifrån de olika

teman vi sett förekomma mest frekvent under intervjuerna. Dessa teman var förväntningar,

målskapande, påverkan, könsroller, känslor och skolan. Att utforma teman inom ramen för de

teorier som resultatet kommer att analyseras utifrån underlättar dock kodningsprocessen

eftersom materialet annars kan ses irrelevant för studien.

5. Resultat
I detta kapitel redovisas undersökningens centrala resultat och analyseras med avstamp i

uppsatsens tidigare forskning och teori. Rubrik 5.1 – 5.3.1 redovisar och analyserar

intervjumaterialet i syftet att besvara uppsatsens första frågeställning “Vilka framtidsmål

definierar nyanlända tjejer inom gymnasieskolans introduktionsprogram och hur upplever de

att deras skola och omgivning bidrar till formandet av dessa mål?”. Uppsatsens andra

frågeställning “Vad har nyanlända tjejer för didaktiska behov av samhällskunskapsämnet

utifrån deras framtidsmål?“ besvaras under rubrik 5.3.2 genom en innehållsanalys.
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5.1 Elevernas mål
I detta avsnitt presenteras informanterna med endast fiktiva namn och de huvudsakliga

privata och karriärsmässiga framtidsmål informanterna ser framför sig. Rubrik 5.1.1

presenteras informanternas karriärmässiga mål. Rubrik 5.1.2 presenterar informanternas

privata vilja att med sina utbildningar bidra med hjälp till sina hemländer.

5.1.1 “Läkare, advokat eller en disappointment”
Vårt första intryck av informanternas svar på frågan “Vad vill ni göra i framtiden?” var att
deras svar var stora, högtsträvande och starkt påverkade av deras familjers förhoppningar och
förväntningar (se rubrik 5.2.1). Tre psykologer, en advokat, en lärare, en läkare, två med jobb
inom läkemedel, en tandsköterska och en ekonom/sjuksköterska. I tabell 1 redovisas
informanternas drömyrken. Tabellen syftar till att underlätta läsarens navigering mellan
vilken elev som säger vad utan att röja deras riktiga identiteter.

Tabell 1. Informantöversikt

Kodnamn Drömyrke

Jasmine Psykolog

Fatima Advokat

Hawa Psykolog

Noor Lärare

Ines Tandsköterska och musiker10

Maya Apotekare eller receptarie

Nina Psykolog

Aisha Ekonom/sjuksköterska

Maleka Jobb inom läkemedel

Zahra Läkare

10 Ines, som egentligen heter något annat, önskar att bli en musiker där hon och hennes omgivning upplever
henne ha stor talang. Med hänsyn till hennes anonymitet väljer vi att inte skriva fram vilket område hon verkar
inom och andra detaljer som riskerar att röja hennes position.
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Dessa yrkesdrömmar delar de med många svenska elever från den svenska medel- och den

övre medelklassen (Sharif, 2017, 138). Men det som gör dessa framtidsdrömmar unika är ur

vilka sociala premisser och förväntningar de är sprungna (se rubrik 5.2 – 5.2.3). När vi frågar

Ines vilka yrken som hon upplever ger mest status i hennes hemland svarar hon  “I hemlandet

finns det tre vägar. Du kan bli läkare, advokat eller en disappointment”. Detta citat anser vi

sammanfattar en del av förklaringen bakom varför majoriteten av eleverna ville bli någon

form av läkare eller ett annat högutbildat yrke. I intervjuerna var det tydligt att läkare var

idealet och måttstocken som alla andra val mättes mot. En annan informant, Hawa förklarade

sitt val av drömyrke som psykolog med att hon inte var särskilt bra på matematik så “Jag kan

inte bli läkare” och därför valde hon något liknande som inte krävde lika mycket matematik.

Att vilja bli men även att få vara läkare eller något annat omvårdande yrke som kräver en hög

kompetensnivå blir för dessa tjejer ett sätt att nå social prestige och acceptans i sin

omgivning. Genom att inte eftersträva denna höga dröm som dessa elever upplever att deras

familjer förväntar sig av dem riskerar tjejerna att hamna på den oönskade sidan av

yrkesdikotomin lyckad eller misslyckad; normal eller avvikande. Detta dikotoma synsätt

mellan normal och avvikande känner vi igen från bland annat Bunar som skriver om skolans

synsätt på och uppdelning av elever (2010, s. 25 – 27, se även Skeggs, 1999, s. 22 &

Ambjörnsson, 2004, s. 36).

Våra informanter söker socialt gillande och acceptans genom sin vilja och resa mot kvinnligt

kodade högt kvalificerade yrken. Vissa av yrkena såsom advokat och läkare behöver inte

nödvändigtvis vara kvinnligt kodade i samhället men de kan förstås som kvinnliga utifrån hur

tjejerna rättfärdigar och motiverar sina yrkesval. Dessa rättfärdiganden handlar om frigörelse

och omvårdnad om de människor som tjejerna uppfattar behöver hjälp, vilket stämmer

överens med Skeggs definition av kvinnligt kodade yrken (Skeggs, 1999, s. 11 –12 & 91 –

114; se även Ambjörnsson, 2004, s. 78 – 96). Dessa yrkesval kan även de tolkas dikotomt

mot deras manliga klasskamraters yrkesdrömmar som enligt Aisha och Nina kännetecknas av

att vara kroppsarbetande. Yrkesvalen blir således även ett sätt för tjejerna att framstå som

respektabla och trovärdiga kvinnor. För de flesta tjejer i vår undersökning finns det inte ens

på kartan för dem att välja ett manligt kodat yrke. Nedan följer ett utdrag ur en konversation

som Aisha och Ninas hade om killars respektive tjejers yrkesval.
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Nina: När vi pratar med killarna om deras mål och sånt de, till exempel några av dem vill bli

fotbollsspelare, några av dem vill bli elektriker, jobba med fordon och teknik och sånt. När vi

pratar med tjejer de har mer liksom sjuksköterska. Det är en norm [som] jag tror [påverkar]

att killar vill jobba med hårda saker och sånt och tjejer vill bli doktor och så.

Aisha: Det märker vi i våra hemland, till exempel killarna jobbar med bygg i våra hemland

och tjejerna måste [jobba] som läkare eller sjuksköterska och [...] till exempel en man blir

inte en barnmorska. [Han blir] bygg eller elektriker.

Nina: Jag tycker att den här normen gäller i alla länder, inte bara i Sverige eller våra

hemländer. Det är från alla länder att mannen blir elektriker eller ekonom och sånt och

kvinnan blir mest doktor. Och det påverkar [alla], dig, mig, vi [tjejer] vill inte liksom prova

elektriker eller teknologi och ingenjör och sånt. För att vi tycker det är [som normen].

Det vi ser här är socialt konstruerade barriärer mellan olika yrken tjejerna och killarna skulle

kunna välja med sin könskodade respektabilitet i behåll. Denna dikotomi begränsar de

yrkesmöjligheter som eleverna i praktiken kan välja. Maya berättar om sin syn på detta under

sin intervju och säger att “[att ha många mål gäller] killar, [för] tjejer det är olika. Killar har

TUSEN mål men tjejer har bara en eller två!” (jämför Skeggs, 1999, s. 14, 75 & 149 &

Ambjörnsson, 2004, s. 301). Tjejernas yrkesmöjligheter upplevs således av Maya att totalt

sett vara betydligt mer begränsade än sina manliga klasskamraters möjligheter. Detta resultat

harmoniserar med Skeggs som menar att vad som är socialt accepterade eller förordnande

kontra stigmatiserade praktiker är alltså beroende av ens relativa social positionering i

förhållande till det sociala rummet (Ibid, s. 21, 26 & 51; se även Ambjörnsson, 2004, s. 296 –

301). Ens sociala position bestäms i sin tur socialt utifrån bl. a. ens kön, klass och etnicitet

(Skeggs, 1999, s. 22 & 158). Ens tillhörighet till dessa olika sociala kategorier möjliggör och

begränsar således tjejernas handlingsutrymmen.

Denna förväntan på att tjejerna ska vara omvårdande reproduceras inom familjestrukturer

som ett svar på deras hemländers socialförsäkringssystem som utgår från kvinnlig hemarbete

(Puranen, 2019, s. 116 – 118 & Berggren & Trägårdh, 2015, s. 439 – 440). Ett exempel på att

denna förväntning om att informanterna själva ska inta omvårdande roller ges av Noor som

tar upp att hennes samhällslärare pratade om hur dennes dotter inte kommer ta hand om

honom när han blir sjuk.
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[...] då förstod jag … kultur. Eftersom vi även tar hand om våra föräldrar när dom är sjuka.

Vi skickar inte dom till äldrevården. aaa... Till exempel min mamma tog hand om sina

föräldrar till dom dog. [...] Jag kommer kanske att ta  ledigt ett tag, sen fortsätta [jobba]

eftersom att dom skulle inte vilja att jag slutar. De skulle inte säga “Sluta och kom ta

hand om oss” men dom absolut skulle önska att jag tog hand om dom eftersom jag är

den [äldsta dottern]. Dom har en dotter bara. Jag är äldst.

För Noor är det en självklarhet att hon i egenskap av att vara äldsta dotter har ett

särskilt omvårdande ansvar i sin familj och att hon upplever att denna förväntan även

finns från hennes föräldrar. Som ovan nämnt redogör flera av de andra informanterna

för liknande resonemang i och med deras yrkesval av att arbeta med yrken som de

anser vara typiskt kvinnliga.

Dessa till synes gemensamma ambitioner om att börja arbeta med högt kvalificerade

omvårdande yrken kan även förklaras med hjälp av Ingleharts teori om hur kulturen och de

värderingar som funnits hos individer under deras uppväxt präglar individerna värderingar

och mål även senare i livet (Inglehart, 2018, s. 37 – 47). Att även påstå att eleverna inte kan

se någon annan väg som möjlig än som den som de fått höra under sin uppväxt kan ses vara

stärkt av hur även de flesta av de eleverna som inte vill bli läkare ändå nämner läkare som ett

yrke föräldrarna pratat om eller som ett yrke som ständigt finns i åtanke och som fungerar

som en referensram. Det finns dock undantag till detta. Aisha kan tänka sig att bli ekonom

och Fatima vill bli advokat. Fatimas önskan om att bli advokat är dock inte ett yrkesval som

hon inom sin familj tjänar något socialt gillande för (se rubrik 5.2.1)

5.1.2 Att hjälpa sitt hemland
Nio av de tio informanterna förenar sina yrkesdrömmar med ambitionen om att resa tillbaka

till sina hemländer för att med hjälp av de kunskaper de fått från sina utbildningar och yrken

kunna hjälpa befolkningen där. Fatima beskriver sin vilja att med hjälp av sin yrkeskunskap

som advokat kunna bidra i sitt hemland så här:

Jag vill försvara dom människor som har inte rättigheter. När jag var i [hemlandet] så det var

kvinnor som skulle göra nånting men de får inte eller när de går till [...] domstolen alltså allt,

ALLT var för mannen. Kvinnor hade inte rättigheter så jag vill försvara den som behöver

hjälp. Och tjäna mycket pengar för människor som lever i [hemlandet]. [...] Alltså det finns
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människor som behöver mycket hjälp [med] mat eller kläder eller skola. Därför jag vill

hjälpa dom.

Fatimas yrkesval kan alltså även förstås som ett medel för att kunna bidra och hjälpa till att

förbättra en situation hon upplever som orättvis. Hon fortsätter att berätta följande.

För mig asså jag tänker alltid den hjälper mig om frihet. [...] Om man vill nå eller om man

vill säga nånting måste man inte sitta tyst och säga ingenting. Man kan säga det och göra

någonting för att ta över det problem som man har sett.

Yrkesvalet och den makt och det inflytande hon hoppas hennes yrke kommer ge henne

hoppas hon kunna ge henne en upplevelse av frihet. Friheten att kunna få ha en röst som

räknas och som hon kan använda för att hjälpa och stå upp för både sig själv och andra i nöd.

Alltså när jag var i [hemlandet] jag kunde inte gå till skolan för att jag var en tjej och min

mamma var hemma men hon gillade att jobba och hjälpa min pappa men hon [fick] inte. Och

jag ville [också göra det]. Men jag såg många barn som jobbade [...]. De var kanske 5 år eller

mindre än 5 år men de [...] satt så här [...] i vägen för att sälja, köpa, tjäna pengar. Alltså det

[kändes] jättedåligt för mig när jag såg dem.

Den orättvisa Fatima upplevde i hemlandet fungerar som ett motiv som rättfärdigar hennes

yrkesdröm. Kanske var det också i mötet med dessa orättvisor som hennes dröm

solidifierades. Drömmen om att bli advokat blir därför inte för olik drömmen om att bli läkare

eller psykolog då Fatima upplever att advokatyrket kan bidra till konkreta förbättringar i

människors liv i hennes hemland. Advokatyrket blir därför ett omvårdande yrke som hon

delvis av altruistiska skäl vill eftersträva vilket harmoniserar väl med de förväntningar som

finns på henne att vara en omvårdande kvinna (jämför Skeggs, 1999, s. 91 – 114 &

Ambjörnsson, 2004, s. 78 – 96).

På samma sätt blir drömmen om att bli psykolog för Jasmine och Hawa och drömmen om att

arbeta med läkemedel för Maleka ett sätt att hjälpa människor som står inför liknande

prövande situationer som de själva upplevt. För Jasmine handlar det om att förändra synen på

psykisk sjukdom från något tabubelagt till något verkligt som kan drabba alla och för Hawa

blir det en kamp för att förändra hemlandets syn på psykisk sjukdom från galenskap till

någonting normalt. För Maleka handlar hennes dröm om att arbeta med läkemedel om att
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hjälpa människor att få den medicin de behöver, vilket är något som hennes förälder inte hade

möjlighet till och därför avled till följd av.

Dessa tjejer tar i sina yrkesdrömmar på sig en tung mantel. Inte ska de bara utvecklas

yrkesmässigt för sig själva utan de tar även på sig ansvaret att med hjälp av sina tänka

framtida yrken förbättra liven för dem i hemlandet som inte fått samma möjligheter som dem.

Denna altruism kan tolkas på olika sätt. Dels används denna uppvisning ses som ett försök att

rättfärdiga deras yrkesval genom att uppvisa de omvårdande kvaliteter som förväntas av dem

i egenskap av kvinnor (se rubrik 5.1.1.). Dels kan dessa drömmar bero på materialistiska

värden som de bär med sig från sin barndom och som påverkar dem att vilja hjälpa andra i

liknande situationer att överleva (Inglehart, 2018, s. 105; se även Pettersson, 1988, s. 32 –

36). Nedan berättar Maleka om varför hon vill arbeta med läkemedel.

[I hemlandet] kan man inte känna att man lever som en människa. Min mamma var sjuk där

och vi gick till sjukhuset och de sa [att i första hand var det] iranier som fick vård och sådant.

[...] Mamma hade sjukdomen och blev väldigt sjuk men fick ingen vård där.

Min största dröm är [...] [för]det andra att jag vill jobba med läkemedel och uppfylla min

mammas önskning. Hon ville att hennes döttrar skulle bli läkare och lärare och sådant. [Jag

vill] göra det och om jag kan hjälpa de andra som [...] är i min mammas situation så kan hon

bli bättre.

Sammantaget kan tjejernas vilja att hjälpa sina hemländer förstås vila på en blandning av

materialistiska och postmaterialistiska värderingar eftersom tjejerna både upplever sig

motiveras av de orättvisor upplevt i sina hemländer och en inre vilja av att bli fria och

självförsörjande. Viljan att hjälpa till passar även väl in i de förväntningar som vilar på dem i

egenskap att förväntas vara omvårdande och respektabla kvinnor (Skeggs, 1999, s. 91-114) .

5.2 Kollektivt målskapande
Enligt Talcott Parson bidrar socialt skapade värderingar, normer, förväntningar och

uppfattningar till att skapa den livsvärld som vi människor lever och agerar inom (Parson,

1951, s. 349 – 374). Denna handlingsteoretiska förståelse för hur det sociala formar

människor handlingar finner vi stöd för i vår undersökning. Elevernas mål och de vägar som
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de ser som möjliga att gå är formade av den sociala kontext de befinner sig i. Här nedanför

presenterar vi tre sociala kontexten vari informanternas livsvärld och därför tänkta framtid

och sedda möjligheter formas. Rubrik 5.2.1 redovisar för informanternas familjers påverkan,

under rubrik 5.2.2 presenteras en analys av vänner och andra förebilders påverkan och under

rubrik 5.3 presenteras informanternas upplevelse av skolans påverkan på deras målskapande.

5.2.1 Familjen som förebild eller varnande exempel
Som tidigare nämnt går det inte att bortse från elevernas tidigare erfarenheter,

handlingsmönster och livsvärldar som de bildat under sin primära socialiseringsfas i sina

ursprungs kontexter (Puranen, 2019, s. 64 & 189). Den livsvärld och de värderingar, attityder

och andra kulturella uttryck som vi internaliserat under vår primära socialistaionsfas bör även

enligt Inglehart relativt oförändrade följa med oss livet ut (Inglehart, 2018, s. 37 – 47). Vår

undersökning utmanar delvis denna relativt rigida bild genom att visa hur tjejerna till synes

både influeras av sina familjer och från sina lärare och kulturen i Sverige. Således sker det

inte enkom en reproduktion av hemlandet och familjens social livsvärld utan även en

omformulering i mötet med deras nya sociala kontext i Sverige där skolan och andra sociala

aktörer spelar en betydande roll. Skeggs presenterar i likhet med oss en mer flexibel

förståelse av den sociala kontextens påverkan på självet där hon menar att “[i]dentiteter är

något ständigt pågående, i färd med att reproduceras som respons på sociala positioner [...]”

(1999, s.153).

Vi har funnit att informanternas familjer institutionaliserar ursprungskontextens värderingar,

mål och praktiker vilket stämmer överens med Puranen och Ingleharts ovan beskrivna teorier

(Puranen, 2019, s. 64 & Inglehart, 2018, s. 37 – 47). Familjerna kan således fungera som en

social arena där ursprungets sociala livsvärld reproduceras och upprätthålls. Familjerna ger

vägledning där de mer eller mindre medvetet premierar vissa vägval framför andra som de

istället socialt sanktioneras från (Skeggs skriver även om detta 1999, s. 165). Detta tycks

skapa en konserverande effekt då informanterna tvingas förhålla sig till sina familjers

värdesystem i det de gör (jämför Puranen, 2019, s. 262 – 263 & Pettersson, 1988, s. 47).

Denna syn på familjen som en värdemässigt konserverande institution stöds av Puranen som

menar att
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Vi ser [... att] man [inom utomeuropeiska familjer] bejakar kvinnors rättigheter inom

utbildning och arbetsliv. Detta leder till en subjektiv känsla av att ha anpassat sig till det

svenska samhället. Samtidigt har det som sker inom hemmets väggar inte förändrats i lika

hög grad. [...] [S]ynen på homosexualitet och kvinnors rätt att kontrollera sin sexualitet, att

kunna välja sin partner, om, när och med vem man vill bilda familj, abort, skilsmässa osv inte

alls förändrats i lika hög grad. [...]  könsrollerna inom familjen bibehålls i det korta

perspektivet. (2019, s. 262 – 263)

Tjejerna i denna undersökning är dock inte passiva aktörer som oreflekterat följer familjens

ideal. Detta resultat överensstämmer med Skeggs och Ambjörnssons resultat (Skeggs, 1999,

s. 14 & 165 & Ambjörnsson, 2004, s. 70 – 78 & 90 – 102). Tjejerna i vår studie kan förstås

som att de blandar vilka förväntningar de förhåller sig till och vilka de väljer att bryta. Även

om Fatimas familj inte stödjer hennes dröm om att bli advokat accepterar de hennes val att

eftersträva det målet och Fatima menar även att hon hoppas att hennes mamma kommer bli

nöjd i slutändan. Trots att tjejerna är egna tänkande individer som ibland går emot familjens

ideal så har vi ändå funnit att familjerna sammantaget tycks vara de sociala aktörer som har

den mest betydande påverkan på elevernas handlingsutrymme och målskapande. Detta

resultat harmoniserar även väl med den tidigare forskning vi hänvisat till från Inglehart,

Puranen och Pettersson (Inglehart, 2018, s. 37 – 47, Puranen, 2019, s. 64 & Pettersson, 1988,

s. 47). Här nedanför följer exempel på dessa ovan beskrivna skeendena.

De flesta av de nyanlända tjejernas framtidsdrömmar var tudelade. Drömmen om att få bilda

den goda utvidgade familjen, med föräldrar, man och barn, förenas med en längtan efter en

självständighet och respektabilitet genom utbildning och lönearbete som deras egna mödrar

inte kunnat få i sina hemländer. Samtidigt tycks valet av yrke även vara en

familjeangelägenhet som kan exemplifieras av Fatima som med sin dröm om att bli advokat.

Hon beskriver konversationerna runt detta med familjen där ena föräldern hellre vill att hon

ska bli läkare med “Men vi har redan en läkare i familjen […] Vi behöver inte två”. Detta

tänkande visar på att valet av yrke både kan vara av självvald karaktär då hon också insisterar

på att valet slutligen är hennes egen och att hon måste kunna känna sig nöjd när hon vaknar

på morgonen och ska gå till jobbet, samtidigt som det ska vara ett yrke som tillhör familjen.

Uttrycket “Vi har redan en läkare i familjen” blir därmed ett tecken på att

familjemedlemmarnas olika yrkesval ändå är familjens angelägenhet, även om alla är

medvetna och accepterar att valet tillslut är individens eget.
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Aisha är en elev som visar att familjen även kan påverka framtidsdrömmar på andra sätt än

genom att förorda yrkesval. Själv upplever hon mycket stöd hemifrån och nämner ingen press

från sin mamma att hon ska välja något specifikt yrke. Det viktigaste för hennes mamma

tycks vara att hon ska kämpa på i sitt liv och fokusera på sina studier. Hennes mamma

uppmuntrar henne genom att säga “sätt dig och plugga så att du ska bli din dröm”. Hon

nämner även att hennes mamma inte hade råd att gå i skolan i hemlandet men nu kan Aisha

istället få ta vara på den möjligheten hon har i Sverige och använda tiden på ett bra sätt.

Aisha pratar även om hur hon inte vill bli som sin mamma ur en utbildnings- eller

familjebildningssynpunkt eftersom hon upplever att mamman inte kunnat leva sitt eget liv

innan hon fick en familj.

För min mamma, hon har ingen utbildning. Nu hon läser språk, sfi. [...] Hon fick tre barn.

Hon tog hand om dem och hon kunde inte leva för sig själv och jag vill inte bli som henne.

[...] Jag vet inte. Det kanske blir före eller efter men jag sa när jag blir 30 år gammal, den

tiden ska jag gifta mig. Efter det får jag kanske barn [men] jag vet inte.

Att tankar på familjebildning är närmare dessa elever än vad de var för oss i samma ålder kan

delvis precis som Aisha är inne på bero på att många familjer kommer från länder som

kännetecknas av religiösa och traditionella värderingar (Puranen, 2019, s. 31). Enligt Puranen

följer de värderingar som utomeuropeiska migranter i sin ungdom socialiserats in i sina

hemländer med dem till deras nya hemland, i detta fall Sverige. Trots att de flyttat till Sverige

vars majoritetskultur kännetecknas av frihetliga och sekulär värderingar så har “[de

invandrade] [k]vinnorna [...] i alltför hög grad fortfarande blivit kvar i hemmen och med

ansvar för hushåll och med ett stort barnafödande” (Puranen, 2019, s. 262). Vidare jämför

Aisha de möjligheter hon hade haft i hemlandet med de hon upplever sig ha nu med att säga

följande:

Till exempel i mitt hemland jobbar inte alla kvinnor. [...] Kvinnor är hemmafruar och väntar

på att mannen tjänar pengar och dessa pengar räcker inte till alla. Till exempel i Afrika är

många länder fattiga. Om män och kvinnor båda jobbar kommer det kanske inte bli lika

fattigt i landet [och] man kan ju då gå vidare. Men nu är det bara mannen som jobbar [för]

hyra till hemmet, bara till mat och till kläder [och sen] pengarna tar slut. [...] Han jobbar och

hon sitter hemma. Därför om jag kanske kommer och flyttar till mitt hemland så behövs det

att jag ska sitta och ta hand om barnen men jag kan jobba också och tjäna pengar.
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Vägen till självständighet tycks enlig Aisha och många andra elever vi talat med vara genom

utbildning och lönearbete. Det finns självklart olika yrken som premieras inom olika familjer

vilket kan skapa en ambivalens i den stöttning eleverna upplever sig få både hemifrån och

från skolan. Elever som bland annat Fatima upplever att familjen både stöttar henne och

försöker begränsa henne i de val hon vill göra inför framtiden. Hennes pappa säger att de

väntar på att hon ska uppfylla sin dröm om att bli advokat medan hennes mamma är mer

skeptisk och hellre vill att hon blir läkare. Fatima berättar

[...] min mamma säger det är bättre att du ska bli läkare men asså nej. [...] Och min mamma

säger du kan inte gå till domstol och säga bara “neeej” *skratt* asså när hon kollar på tv och

ser nått som gäller i domstol hon säger “Du kan inte göra det. Du kan inte gå där och prata”.

Noor är en annan informant som berättar om hur hennes mamma influerat hennes val av

yrkesdröm. Här tar influensen en form av mjuka råd kopplade till hennes andra dröm om att

en dag vara mamma, vilket kan ses vara ett bevis på att det är familjen som har det slutgiltiga

vetskapen om tjejernas mål och som därmed också kan ge de mest relevanta råden om

eventuella frågor kring deras framtid.

Jag sa till min mamma [att jag ville bli sjuksköterska]. Hon sa “är du säker på att du vill bli

sjuksköterska?” Jag sa ja men varför frågar du? [Hon sa] “Om du jobbar som sjuksköterska

så kommer du få jobba på kvällarna också och om du gifter dig så kommer du att få ett barn.

Är du säker på att du kan lämna det där barnet och jobba på kvällarna? Eller vill du jobba

som lärare som går från morgonen till kl 4-5 och komma tillbaka till ditt hem till dina barn

och ge din tid till dem också. De behöver den också”. Jag tänkte inte mycket på det där då

men det var rätt. Jag vill ge min tid till mitt barn.

Familjebildning och giftermål var ett annat område som flera informanter tog upp som ett

självklart mål i framtiden. Zahra är en av dem som refererade till sin egen familj som en

inspiration för sin framtida familjebild där hon har många syskon som hon är nära. “Jag vill

köpa en stor villa [...] och sen gifta mig. [...] Min dröm är att jag ska bli mamma [och] skaffa

många barn”.

Sammantaget influerar familjerna sina döttrar både i egenskap av förebrående förebilder och

som varnande exempel. Tjejerna, i egenskap av att vara egna tänkande individer tycks plocka
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de russin som passar dem bäst ur familjens stora kaka med hänsyn till de förväntningar och

normer som finns i deras sociala omgivning. Skeggs skriver också om sina informanters

relationer till sina mödrar och hur mödrar försöker påverka döttrars respektabilitet genom att

ha åsikter om t. ex. olika klädval etc. I Skeggs studie tycks hennes informanter göra tydligare

motstånd mot sina mödrar genom att bryta sig lösa från familjens ekonomiska oberoende

genom symbolisk handlingar såsom att köpa sina egna kläder (Skeggs, 1999, s. 165).

Informanterna i vår studie tycks både delvis gå i sina mödrars spår men även ibland välja sina

egna vägar.

5.2.2 Vänner som influerar och barrikerar
Vid frågan om vilka influenser eleverna hade som påverkade dem i deras målskapande

framkom vänner hos flera av informanterna. Vännernas påverkan var särskilt framträdande

hos de informanter som saknade eller inte upplevde stöd från sina föräldrar. I Fatimas fall

som ibland saknar stöd från sin förälder blir vännen Jasmine en särskilt viktig influens

eftersom hon fungerar som inspiration och någon som manar henne framåt mot sitt mål. I

Mayas fall som ensamkommande blir vännerna och pojkvännen därmed extra viktiga

eftersom de blir “som en egen liten familj här i Sverige” och det är även dessa som ger henne

mest stöd i form av uppmuntrande ord om att de tror på hennes förmåga. Vikten av att ha

vänner som genomgått något liknande verkar också vara viktigt för Maya då hon pekar på att

hennes vänner bott här fler år än henne och att de redan studerar vid det universitet och den

utbildning som Maya själv drömmer om. “Kan de kan jag” blir ett återkommande tema i vårt

samtal med henne.

Trots att flera tjejer pekar på vänner som en viktig influens för sina mål är det som vi redan

sagt mest framträdande hos de elever som saknar starkt stöd hemifrån av olika skäl. Flera av

de andra informanterna pekar nämligen på en önskan om att få undervisning i blandade

språkgrupper där elever med samma modersmål, som då även oftast blivit bästa vänner som

format en grupp, delas. Detta för att öka antalet tillfällen att få träna på att prata svenska med

varandra. En elev som pekar på detta som ett problem är Hawa som säger:
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[...] Så jag tror när vi går samma klass med många som kommer från [hemlandet] det

kommer bli svårare att kunna prata svenska för vissa kommer tänka “kom igen vi pratar

modersmål” så jag tror det viktigaste är att lärare separerar elever från olika länder.

Ytterligare en elev som pekar på samma problematik kopplat till att känna sig begränsad till

att bara prata sitt modersmål med sina klasskamrater är Noor.

[...] Som första året |i svensk skola] jag var med invandrare som mig. Sen pratade jag mitt

språk bara.

Noors och Hawas erfarenheter är inte heller de enda av detta slag som kommit fram under

våra intervjuer. Att få lära sig språket uppfattas som starkt ihopkopplat till elevernas chanser

att lyckas, både i skolan och i resten av livet men samtidigt upplever att de, på grund av sin

klass sociala struktur, normer och uppsättning, inte får tillräckligt många tillfällen för att prata

svenska då eleverna umgås med med andra elever från samma språkbakgrund. Hawa

fortsätter sedan med att berätta om hur en bekant ångrar sig att hon inte tog mer chanser att

våga prata svenska i skolan när hon hade möjlighet.

[...] Jag träffade en tjej som bodde här i Sverige nästan tio år men när hon pratar med dig du

kommer tro hon bodde inte i Sverige i tio. Asså hon ångrar sig alltid att hon gick i en klass

med elever som kommer från hennes land för det finns elever som säger “aha ska vi prata

svenska nu?” så jag tror det viktigaste är att kunna våga och prata [svenska].

Ines är en elev som inte har någon klasskamrat med samma modersmål som henne och hon

upplever inte samma svårigheter att få chans att prata svenska i skolan, vilket skulle kunna

bero på att hon just inte har någon möjlighet att prata något annat språk än svenska eller

engelska om hon vill samtala med någon i klassen. Dock är hon enig med övriga

informanternas upplevelser av att det lätt bildas grupperingar av elever som bara pratar

samma modersmål.

[...] Eftersom jag har inte en person som är från samma land som mig måste jag prata svenska

eller engelska om dom ska förstå mig. Det känns [som att] [eleverna med samma modersmål]

har sin egen värld *skratt*.

Dessa berättelser pekar på en problematik som eleverna upplever att skolan gör för lite för att

förhindra, bland annat genom uppdelningen av klasser med flera kompisgrupper med samma
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modersmål och genom att eleverna inte får tillräckligt många tillfällen att få träffa några

svenska skolkamrater för att få öva på sitt uttal och ordförråd. Samtidigt finns det stöd i vårt

resultat för att skolan ska tillvarata och värdera vänskapsrelationer mellan eleverna med syftet

att uppmuntra varandra att sträva mot sina mål. Även Bunar och Shariff redogör för en

utbredd förekomst av både språkbaserad och även etniskt kodade segregering på svenska

skolor där lika barn strukturellt leka bäst med varandra (Bunar, 2010, s. 43 & Shariff, 2017, s.

153 – 154).

Sammantaget fungerar vänner som stöd för varandra. De bekräftar och stödjer varandra mot

de mål de drömmer om. Detta stöd blir särskilt viktigt för de av tjejerna som saknar en familj

eller som inte har en familj som aktivt stödjer dem. För dessa elever blir vännerna en form av

ställföreträdande familj som delvis tar över den funktion som familjen har för de tjejer som

har en (läs om familjens funktion under rubrik 5.2.1). Kamratgrupperingarna i informanternas

klasser är dock etniskt och språkligt segregerade. Denna segregering sker spontant då lika

barn tycks leka bäst med varandra (se även Bunar, 2010, s. 43 & Shariff, 2017, s. 153 – 154).

Pratar man samma språk och har samma seder så blir det enklare att umgås med varandra än

att på bristande svenska försöka kommunicera med sina övriga klasskamrater från annan

språkbakgrund. Eleverna är medvetna om att detta försvårar deras inlärning av svenska då de

inte får många träningstillfällen. Informanterna tycks således generellt sett inte prata mycket

svenska varken i hemmet, på skolan eller bland kamrater.

5.2.3 Är målet ett medel?
Samtliga informanter svarade först med vilket yrke de önskar ha i framtiden på frågan vad

deras framtidsmål var och de berättade om ambitionen att bli högutbildade yrken för att

undvika att bli en disappointment (se rubrik 5.1.1). Ingen nämnde yrken som inte kräver

längre studier och ingen ville bli influencer och leva ett kravfritt liv som inte kräver

utbildning. Samtliga yrkesval kan sägas var utvalda med hänsyn till deras tänka förmåga att

ge informanterna ekonomisk trygghet och därför frigörelse och makt över sig själva som

respektabilitet för sig själv.  Liknande resonemang om hur yrken väljs med hänsyn till deras

framtida respektabilitet känns igen från Skeggs studie (1999, s. 11 – 12). Yrkesvalen bör

därför inte endast förstås som mål i sig utan framför allt som medel för att nå högre sociala

och materiella mål. Utifrån Ingleharts teori om den primära socialisationens påverkan på

39



individers målbildning kan således denna studies informanter både anses ha materialistiska

och postmaterialistiska värderingar (Inglehart, 2018, s. 15 –19 & 37 – 47). Dels motiverar de

sina yrkesval utifrån resonemang och argument som i grunden kan anses syfta till att säkra

deras fysiologisk- och trygghetsbehov men att de även starkt prioriterade och

önskade att uppnå respektabilitet genom utbildning och lönearbete inom högstatusyrken och

även hade en önskan om att altruistiskt bidra till ett gemensamt samhällsbygge med hjälp av

sina yrkesförmågor (se rubrik 5.1.2).

Detta strävande och upprätthållande av respektabilitet genom bl. a. arbetet mot och drömmar

om utbildning och lönearbete kan förstås som nödvändigt för att för uppnå

självförverkligande- så väl som överlevnadsvärden. Att upprätta en respektabel fasad är

avgörande för ens tillträde till vissa sociala rum, till exempel för att att vara väl ansedd inom

familj, jobb eller skola. Om en person misslyckas att göra sig respektabel inom det rummet

kan de riskera stigmatisering och därför uteslutning vilket i sin tur riskerar att negativt

påverka den individens sociala och ekonomiska trygghet (Skeggs, 1999, s. 12 & 22).

Maya nämner hur vissa av hennes klasskamrater tycker att hon borde bli modell eller jobba

med försäljning av smink istället för att studera vidare efter gymnasiet, vilket hon säger sig

bli ledsen av.

[...] Jag [undrar] varför de tänker så? [Är det] för att jag bor i Sverige två år och jag kan inte

svenska och engelska? Eller kanske jag kan inte klara av universitet eller gymnasiet? Eller

kanske det inte passar mig och min utseende och min karaktär? Jag känner mig lite ledsen för

att gå och jobba på Åhlens [för att] det är lättare än att bli en apotekare eller receptarie eller

sånt. Det är lättare [tror jag].

Mayas reaktion till kamraternas förslag kan tolkas som ett exempel på hur informanterna

upplever att det finns en hierarki mellan vilka yrken som är svårare och lättare, där

svårighetsgraden att uppnå dem är vad som ger dem status. Således kan ett skapande och

upprätthållande av respektabiliteten ses som ett medel för överlevnad eftersom det är den som

låter dem få tillträde till gemenskapsbaserad trygghet från deras familjer och andra

gemenskaper och därmed de ekonomiska och sociala förmåner som dessa gemenskaper kan

erbjuda.
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Respektabiliteten kan även ses som ett självuppfyllande värde eftersom det blir den och

statusen som följer med som tjejerna slutligen uppnår genom sin utbildning, sitt yrke och sin

familj. Även informanten Noor är inne på samma spår som Maya om att olika yrken passar

människor av olika karaktär samtidigt som yrket också kan ge personen som utövar det en

bättre karaktär eller ett gott anseende. Hon säger “[Föräldrarna] vill att jag ska göra något

som är bra för mig själv. För mitt namn”. Sedan berättar hon vidare om en läkare i sitt

hemland som alla känner till namnet på på grund av dennes goda gärningar och säger att hon

håller med sina föräldrar om att det är viktigt att välja ett yrke som ger gott anseende och

respekt från omgivningen. Tjejerna tar således i enlighet med Skeggs teori stor hänsyn till

deras tänka respektabilitet när de formulerar sina framtidsmål (1999, s. 100).

Ines var den enda av de tio informanterna som har en annan yrkesdröm som inte kräver

studier. Denna dröm om att bli musiker har hon dock ändå kombinerat med en studiekrävande

dröm om att bli tandsköterska eller tandläkare. Hon berättar att hon har tänkt på att hennes

dröm ska vara realistisk och ekonomiskt stabil och menar  “[...] jag kan göra båda. [...]

måndag till fredag [är jag] tandsköterska och på helgen [uppträder] jag på en restaurang”.

Hennes praktiska argument för kombinerandet av båda sina drömmar kan sägas rymmas inom

tolkningen av respektabilitet som både ett mål och ett medel eftersom hon här inte behöver

offra någonting som varken skulle leda till att hon tappar respektabilitet genom att ha ett

ekonomiskt instabilt yrke som inte kräver utbildning eller genom att endast nöja sig med ett

studiekrävande yrke som bara uppfyller halva hennes potential och därmed inte helt uppnår

statusen av ett självuppfyllande mål. Ines kombinerar således sin dröm en realistisk strävan

efter ekonomisk trygghet för att säkra sina materiella behov i enlighet med materialistiska

värderingar med en dröm av självuppfyllande karaktär där hon får leva ut sin musikalitet.

Ines vilja att bli musiker skiljer ut henne från övriga informanter i denna studie. För det är en

framtidsdröm som är grundad i en självisk ambition att uppnå egen tillfredsställelse vilket är

en värdering som kännetecknar postmaterialister (Inglehart, 2018, s. 105).

Ines sticker även ut från övriga informanter genom sin socioekonomiska och kulturella

bakgrund. Ines kommer från Sydostasien, har en högt utbildad moder och har andra musiker i

sin släkt att se upp till. Även om hon vuxit upp i relativt snåla ekonomiska förhållanden så

har hon ändå hennes fysiologiska behov uppfyllts tack vare hennes moders lönearbete. Det

kan tänkas vara dessa erfarenheter och kontakter som förklarar varför hon har andra mål som
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hon ser som möjliga och eftersträvansvärda jämfört med studiens andra informanter som alla

upplevt en annan verklighet präglad av kvinnors begränsningar i arbetslivet och familjelivet

(se rubrik 5.2.1 & 5.2.2).

Dessa resultat överensstämmer väl med Ingleharts teori om att de ekonomiska och sociala

förhållanden vi fostras in i under vår primära socialisation färgar våra värderingar och i

förlängningen de mål och medel vi ser som möjliga (2018, s. 37 – 47). Att vara medveten om

dessa skillnader i värderingar präglade av materiella och postmateriella erfarenheter blir

något som kan vara viktigt för skolan att känna till. Detta för att skolan ska kunna uppnå sitt

kompenserande uppdrag och i praktiken stödja dessa tjejer att uppnå jämlikhet med sina

klasskamrater oavsett bakgrund. Vidare bekräftar resultaten Skeggs tes om att mänskligt

handlande starkt styrs av ambitionen att uppnå social respektabilitet (1999, s. 12 & 22) och

Sayad tes om att att migration innebär att “flytta med en nations sociala, mentala och

politiska strukturer till ett nytt land” (Sharif, 2017, s. 60). Informanternas framtidsmål tycks

således, i enlighet med Puranen, vara starkt färgade av deras primära socialisation från deras

familjer och hemländer (2019, s. 64 & 189).

5.3 Skolans roll
Under detta delkapitel redogörs, analyseras och diskuteras resultaten och den tidigare

forskning och teori som tillsammans kan besvara uppsatsens andra frågeställning “Vad har

nyanlända tjejer för didaktiska behov av samhällskunskapsämnet utifrån deras framtidsmål?”.

Texten syftar till att både beskriva hur eleverna eleverna upplever att skolan möter deras mål

med framtiden men även till att utifrån skolans läroplan normativt redogöra för hur

samhällskunskapsundervisningen skulle kunna formas för att tillmötesgå elevernas didaktiska

behov grundade i deras framtidsmål.

Undet rubrik 5.3.1 redogör vi för huruvida och på vilket sätt eleverna uppfattar att skolan är

med och formas deras målsättningar. Under rubrik 5.3.2 redogör vi för hur olika former av

återkoppling bidrar eller inte bidrar till att formera elevernas mål.
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5.3.1 Informanternas upplevelser av skolans påverkan
Den svenska gymnasieskolan är skapad för den omedelbara framtiden som bygger på vidare

studier och/eller ett direkt inträde till arbets- och samhällslivet (Skolverket, 2011, s. 9 – 11).

Vidare har skolan till uppdrag att utforma en till utfallet likvärdig utbildning där hänsyn tas

till elevernas “[...] förutsättningar, behov och kunskapsnivå. [...] Särskild uppmärksamhet ska

ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Ibid, s. 6). Genom våra

klassrumsobservationer och intervjuer med eleverna och deras lärare blir det tydligt att skolan

ägnar stor kraft till att hjälpa eleverna mot dessa karriärsmål genom vägledning och starka

förväntningar om att eleverna ska lönearbeta. Det faktum att eleverna dock inte upplever att

skolan pratar om de andra val som finns i framtiden för dem, såsom familjebildande, vittnar

om att att undervisningen implicit bygger på iden att familjebildning inte är det nästa

naturliga steget för eleverna. Utifrån skolans och därmed också det svenska samhällets ögon

är det snarare vidareutbildning och lönearbete som blir nästa steg.

Utifrån informanternas upplevelse så tycks utbildningen till sin funktion inte ta hänsyn till

den sociala och materiella verklighet som många av de nyanlända tjejerna vi intervjuat

befinner sig i. En verklighet där det snarare är familjebildning som ses som det nästa

nödvändiga steget för att skapa en stabil och säkert grund i livet. Detta kan ses som en brist i

förhållande till skolans värdegrund där det stipuleras att utbildningen ska syfta till att bli

likvärdig med hänsyn till elevernas förutsättningar (Skolverket, 2011, s. 6)

En fråga som flera av informanterna upplever sig behöva ta ställning till redan nu är när det

är mest rationellt att bilda familj med man och barn samtidigt som de funderar över hur de

ska kunna kombinera detta med sin dröm om ett personligt frigörande genom utbildning och

lönearbete. Den vägledning de får i de frågor som relaterar till familjebildande får de från sin

egna familj (se rubrik 5.2.1). Ingen av eleverna som vi intervjuat har berättat att skolan

informerat om det svenska socialförsäkringssystemet som möjliggör att kvinnor både kan

bilda familj och göra karriär samtidigt med hjälp av statliga bidrag, förskoleplatser och fritids

(Berggren & Trägårdh, 2015, s. 439 – 440 & Puranen, 2019, s. 116 – 118). Inte heller om att

det inom detta socialförsäkringssystem är rationellt att bilda familj förs efter att karriären är

säkrad för att fullt kunna utnyttja förmåner som finns. Elevernas låga kunskapsnivå om det

svenska socialförsäkringssystemet torde vara ytterligare en bidragande faktor till att eleverna
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får svårt att göra informerade val som kan påverka deras tänkta idéer om när och hur de bör

genomföra sina mål. Även Puranen pekar på att det finns ett utbildningsbehov hos

immigranter som kommer från kulturer där socialförsäkringen organiserats genom familjen

snarare än genom staten som i Sverige. Puranen menar att “Om det inte sker finns en risk att

en ”underklass” av kvinnor i obetalt [omsorgs]arbete utan annan säkerhet än de

minimipensioner som de erhåller vid pensionsåldern” (2019, s. 117).

Familjen, och i förlängningen hemlandets, ideal, om att gifta sig och bilda familj, ur ett

svenskt perspektiv, i relativt tidig ålder, följer således med dessa tjejer till Sverige (se även

Puranen, 2019, s. 64 & 189 & Sharif, 2017, s. 14). Maya berättar om hur vissa av hennes

bekanta i Sverige ofta ställer frågor om när hon ska skaffa en egen familj. Hon berättar att

“De säger [...] [Maya] du ska få barn, du har kille, du ska ju gifta dig. NÄR du ska föda barn?

NÄR du ska börja på universitet? HUR [ska] du göra [båda samtidigt]?”

Denna tanke om att gifta sig tidigt kan antas vara skapad av en nödvändighet givet en

ekonomisk verklighet där socialförsäkringssystemet utgår från familjen till individen snarare

än som det är i sverige där socialförsäkringssystemet är bundet mellan individen och staten

(Berggren & Trägårdh, 2015, s. 61 & 419). När vi ställer frågan om i vilken ordning hon vill

utbilda sig och skaffa barn svarar Maya att det är ett ytterst verkligt dilemma som hon ofta

tänker på redan nu.

Jag tänker mycket på den. Till exempel efter gymnasiet jag ska gifta mig och sen gå till

universitetet eller kanske efter gymnasiet jag ska ha en paus och föda barn och sen göra

universitet, men det är svårt att föda barn och göra universitetet. [...] Min kille säger “Jag vill

inte [att vi] båda blir gamla och sen kommer barn till oss, det är dåligt [så] tänk på det

också”. Så jag vet inte [om jag ska gå till] universitetet och sen [...] ha barn eller sen fortsätta

till universitet?

Att bilda familj vid tidig ålder är för dessa tjejers familjer en rationell livsväg då familjen i

deras hemländer utgör deras socialförsäkringssystem (Puranen, 2019, s. 116 – 118). Givet

denna ekonomiska situation blir det rationellt att som ung kvinna först prioritera en stabil och

stark familj framför att i första hand prioritera utbildning och karriär som är det av normer

givna valet för den unga svenska kvinnan (Berggren & Trägårdh, 2015, s. 71 – 72) .
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Information från skolan till både elever och familj om de olika vägarnas potentiella

konsekvenser skulle kanske kunna hjälpa eleverna till att göra informerade val.

Skolan tycks inte veta att Fatima redan har friare trots att hon inte ännu ens börjat på

gymnasiet. Nina beskriver den ytterst verkliga pressen från grannar och släktingar som vid

varje möte frågar henne om när hon ska gifta sig. Aisha berättar om de ovälkomna frågorna

från grannar och släktingar om vad det är för fel på de tjejer som ännu inte gift sig vid 20 års

ålder. Maya vittnar om att hon inte fått information om att det svenska

socialförsäkringssystemet utgår från en stabil karriär istället för av ett äktenskap. Allt detta

tycks peka på att den svenska skolan inte förmått ge denna elevgrupp en medveten chans till

lika förutsättningar vad gäller familjebildning, utbildning och karriär som sina framtida

svenska klasskamrater. Även Puranen skriver om att bristande utbildning om sveriges

socialförsäkringssystem kan missgynna i synnerlighet kvinnor från gruppfokuserade kulturer

(Puranen, 2019, s. 116 – 118).

För att verkligen kunna nå fram till elevernas förståelse av vilka förutsättningar de faktiskt

har i det svenska samhället måste skolan prata om familjebildning och det svenska

socialförsäkringssystemet. Det skolan eventuellt inte ens är medveten om är att dessa elever

fortfarande går till skolan med den karta och en klocka som de fått av sin familj och sitt

hemland och därför inte är lika informerade om de nya vägarna som är öppna för dem. Maya

pratar om hur hon och andra nyanlända klasskamrater inte fått information och att de därmed

inte vet om att de kan och får gå och prata med lärarna efter lektionerna för att be om hjälp.

Hon förklarar även denna okunskap med att hon inte haft någon erfarenhet av att elever

kunde gå och få hjälp från sina lärare i hemlandet och därför antar hon och andra elever i

samma sits att det inte går till så i Sverige heller.

[...] vi eleverna, vi kommer från andra länder, där är det inte så att eleverna går med lärare

och eleverna kommer och pratar med dem [...] för att vi har inte information om det. Där det

är eleverna [som] går i skolan och läraren kommer [för att] lära oss och går hem. Hon kanske

bryr sig inte att det är mitt mål, det jag vill nå [...] för vi vet inte, vi har inte information om

att vi kan gå dit och prata. Till exempel vi har många lärare här i skolan, vilken av dem kan

vi prata med? [...] Vi har problem här i sverige, de har i livet kanske problem och […] aa för

vi vet inte det att vi kan prata och [att] de kan hjälpa oss.
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Det faktum att det finns så många olika lärare och vuxna på skolan i Sverige lyfts fram som

ännu ett upplevt hinder som stoppar henne från att veta vem hon ska vända sig till när hon

behöver stöd och få frågor besvarade. Maya upplever heller inte att hon vet om lärarna bryr

sig om vilka mål hon har i livet eftersom hon aldrig gått och pratat med dem och fortsätter

sedan med att säga att det kanske bara är hennes egna uppfattning och att det säkert kan

variera mellan elever.

Det kanske är allas problem, inte bara mitt. Åtminstone jag vet inte vilka lärare som kan

hjälpa mig, kanske de andra de har [det för att] de har mycket information. De har familj, de

har släkt här, de har bott här kanske 5 eller 6 år, de har mycket [mer] än mig. Jag bor här 2 år,

jag vet inte så mycket.

Till saken hör det faktum att Maya kom till Sverige helt själv för 2 år sen och att hon inte har

någon familj eller släkt här. Eftersom hon är ensam har hon inte någon med mer erfarenhet

som kan hjälpa henne att ta reda på hur skolsystemet fungerar i Sverige eller som kan

informera om hur lärare- och elevrelationerna ser ut. Detta kan tänkas vara en viktig

bidragande faktor till att vissa elever upplever sig ha mindre stöd från lärarna men som också

inte heller förväntar sig mer stöd. Ytterligare en elev, Hawa, säger att lärarna “[...] bryr sig

inte” och att “ibland pratar de bara om vilken linje vi ska gå men de ger inte feedback”.

Denna upplevelse kommer ur ett samtal om huruvida lärare pratar om framtiden och nämner

olika saker som de lyfter fram att de tycker att eleverna borde göra. Hawa specifikt upplever

att skolan bara bryr sig om betygen och att de ska kunna komma in på en gymnasielinje men

att framtiden efter detta val inte får någon plats i undervisningen.

I likhet med de resultat som Sharif presenterar (2017, s. 131 – 135) så upplever några av

informanterna att vissa lärare och studievägledare har låga förväntningar på dem. När

Jasmine gick till studievägledaren på sin skola för att få råd om vart hon bör söka sig för att

bli psykolog fick hon istället rådet att välja yrkesprogrammet Barn och fritid eftersom det var

lättare att komma in på och för att Samhällsprogrammet kan upplevas vara för svårt för

henne.

[...] och hon [yrkesvägledaren] alltid säger till oss att det är bättre [om] vi väljer ett

yrkesprogram för att det är jättesvårt att ni går gymnasiet och sedan universitet. [Hon säger

att] ni måste kunna engelska, ni måste kunna mycket svenska. Det är viktigt. Och när jag sa

till henne att jag vill bli psykolog och att jag vill läsa samhällebeteende sa hon att det är
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bättre att du väljer en yrkesprogram också. Alltså i samhälle du måste ibland läsa mycket i

boken och du måste skriva många uppgifter och det är jättesvårt.

Viss skolpersonal upplevs alltså enligt Jasmine ha för låga förväntningar på vad hon klarar av

att göra. Detta till trots att Jasmine bestämt berättar att hon får högst betyg i klassen och att

hon ofta säger till läraren att hon redan tidigare läst de mattekurser som hon förväntas läsa nu

och därför redan kan dem. Hon säger att lärarna säger “du har inget bevis så du måste jobba

med dem” bara för att få betyget. Därefter berättar Fatima om vänner som precis som hon

själv varit nyanlända men som till skillnad från henne och Jasmine valde att lyssna på lärarna

och valde yrkesprogrammen och nu ångrar sig.

Några av dom [kompisarna] har valt yrkesprogram och vissa har valt

[högskoleförberedande program]. Och dom som har valt yrkesprogram, de flesta jobbar

för dom är i vårdcentralen [och] hemtjänst. Och dom säger att det alltid är trist att plugga

och jobba så välj den jobb som du trivs med. Dom har valt det programmet

[yrkesprogrammen] för att det är lätt. Det behövs inte mycket svenska så man kan tjäna

pengar efter en kort tid. Men nu dom ångrar sig [och] dom säger att efter några år vi ska

välja annat yrkesprogram. [...] dom säger alltid “du har tid så du kan läsa vidare om du

vill efter yrkesprogrammet”.

Aisha tar upp ett tydligt exempel på ett tillfälle när skolan direkt influerar elevernas nya

framtidsmål. Under intervjun är hon tydlig med att säga att hon inte bestämt sig ännu över

vad för yrke hon vill arbeta med i framtiden och tar upp flera exempel. Vi upplevde att hon

var i en sökande fas i sitt liv där hon aktivt letar efter en riktning som skulle passa just henne

och därför var öppen för andras åsikter i frågan. Mjukvaruprogrammering, ekonom eller

sjuksköterska var tre olika yrken hon övervägde. Ekonom är det yrke hon nämner flest gånger

och det hon verkar tänkt på mest, men sedan berättar hon även att hon började tänka på

sjuksköterska efter att en lärare på skolan sagt att hon skulle bli en bra sjuksköterska.

Sammantaget kan en tydlig direkt och indirekt påverkan från skolan påvisas på vissa elevers

målskapanden, men kanske gäller detta mest för de elever som inte än har något fast mål som

är starkt rotad i deras familjs eller omgivnings förväntningar. För till skillnad från Aisha vars

mamma inte har några starka åsikter om vilket yrkesval som skulle passa henne bäst så har

Jasmine som vi skrev om i styckena ovan en stark uppbackning från familjen och vänner

angående hennes yrkesval. För Jasmine spelar då inte skolans åsikter någon avgörande roll i
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hennes målskapande utan de blir bara en röst som sjunger i otakt mot den kör av vänner och

familj som hon har i ryggen. Sammantaget skönjs här ett samband där elevernas primära

socialisatsionsgrupp, d.v.s. deras familjer, tycks ha störst påverkan på dessa tjejers

målskapande. För de elever som inte har en stark familj blir deras sekundära

socialisationgrupper, d.v.s. skola och kamrater, viktigast och får mest inflytande över tjejernas

målskapande och  bildande av en förståelse över vad de kan och inte kan klara av. Detta

resultat stämmer väl överens med Parsons handlingsteori som pekar på att det är en lång rad

av faktorer som påverkar hur vi bildar framtidsmål (1951, s. 349 – 374).

5.3.2 Målsträvande återkoppling & bekräftelse
I ovanstående rubriker framgår det att skolans påverkan på eleverna sker spontant och att det

kan upplevas ske lite som rysk roulette (se rubrik 5 – 5.3.1). Vissa elever får stöd och

inspiration från lärare genom spontana oplanerade sociala interaktioner medan andra inte

känner av lärarnas intresse och påverkan alls. Vare sig det sker ett medvetet arbete eller inte

från skolans håll, så vittnar informanternas upplevelser om att skolans arbete med att

informera eleverna om de olika alternativen de kan välja i framtiden inte organiserat och

genomgripande sätt når fram till eleverna. Skolans eventuella påverkansförsök tycks inte nå

fram till eleverna. Utifrån våra klassrumsobservationer och samtal med två av

samhällskunskapslärarna som sammanlagt fem av våra informanter har som

samhällskunskapslärare är det tydligt att samhällsundervisningen, från lärarens håll för dessa

fem elever, tydligt syftar till att med höga förväntningar och tydlig information och

potentiella karriärmässiga framtidsmål styra eleverna mot olika framtider som läraren ser som

gynnsamma för såväl eleverna som samhället i stort. Denna studie har dock inte ambition att

undersöka lärares intentioner eller sätt att arbeta. Därför lämnas detta resultat till att valideras

av framtida studier.

Akker som tidigare nämnt menar på att det alltid föreligger en skillnad mellan vad skolan

aktivt försöker förmedla och vad eleverna får med sig hem i slutet av dagen (Akker, 2013, s.

540). Troligen är det omöjligt att försäkra sig om en fullständig tradering av information och

förståelse av ett undervisingssubjekt mellan den enskilde läraren och en elevgrupp. Varje

enskild elev kommer ha en egen personlig bild av undervisningssubjektet som skiljer sig

såväl från lärarens förståelse som från övriga elever som mottog exakt samma information i
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exakt samma klassrum. Denna variation i förståelse av samma informationstradiering

kommer sig av en lång lista med faktorer som skiljer ut varje enskild elev från sina

klasskamrater. Lärare kan dock vidta olika åtgärder för att dels kontrollera men även för att

öka sannolikheten att eleverna får en likartad förståelse av undervisningssubjektet vilket vi

kommer redogöra för här nedan.

Men hur kan det komma sig att eleverna inte blir särskilt påverkade av lärarnas

ansträngningar till att influera eleverna till högre mål? Svaret återfinns bland annat i hur

läraren förmedlar dessa målen till eleverna. Hattie beskriver att återkoppling ska blir mer

kraftfull måste läraren

[...] se till att den tas emot och används måste vi lära oss mycket mer om hur elever

formulerar mål för akademisk kompetens (mer än resultatmål, sociala mål och förvissa

undvikandemål) och hur lärare och elever formulerar mål för lärande - eftersom dessa kan

förstärka och öka värdet i återkopplingen mot mål och riktmärken (2012, s. 176 & 182)..

Återkoppling som ges måste således var specifik, tydligt riktad och anpassad utifrån den

kultur eleven kommer ifrån för att den ska fastna hos eleverna. Allmänna utläggningar till

hela klassen om att “Detta är en väg ni bl. a. skulle kunna ta” har således inte en särskilt stor

sannolikhet att göra ett bärande avtryck hos de enskilda eleverna som inte efterfrågar eller är

vana vid denna sorts återkoppling och då den inte är specifik eller tydligt riktad.

Introduktionsutbildningar har även i regel etniskt och kulturellt heterogena

elevsammansättnignar vilket försvårar lärarens möjlighet att ge kulturspecifikt återkoppling.

Måhända ger även lärare, antagligen omedvetet, återkoppling med en implicit svensk

medelklasselev i åtanke (Bunar, 2010, s. 25 – 27 & Sharif, 2017, s. 34 – 35).

Undervisningen måste ofrånkomligen rymmas inom de materiella begränsningar som dagens

skola befinner sig i. Stora klasser och starkt begränsad tid till samtal med enskilda elever

otillgängliggör de personliga mötena vari den återkopplingsform som Hattie här ovan

förordnar. Detta gör att lärare inte får tid till de enskilda samtalen där riktad personlig

återkoppling kan ges och vallar läraren mot att effektivisera sin återkopplingen genom att  ge

den i mer allmän karaktär i helklass. Detta beror dock även på vilken kultur eleverna är ifrån

enligt Hattie, då han menar att
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elevernas kultur kan påverka effekterna av återkopplingen. [... elever] från kollektivistiska

kulturer föredrog indirekt och implicit återkoppling, mer gruppfokuserad återkoppling och

ingen återkoppling på personlig nivå. Elever från individualistiska [...] kulturer föredrog mer

direkt återkoppling, särskilt i samband med ansträngning, var mer benägna att använda

direkta frågor och personrelaterad återkoppling (Hattie, 2012, s. 176).

Utifrån Parsons teori om mänskligt handlande agerar människor baserat på bland annat de

förväntningar, normer som finns i deras omgivning och de medel som de har tillgång till och

det är i sin tur dessa som avgör vilka slags mål som för individen kan ses som möjliga att

försöka uppnå (1951, s. 349 – 374). Låt oss anta att lärarna ska ha målet att ge eleverna

effektfull återkopplingen som ska vara inriktad på de specifika behoven och framtidsmålen

som varje elev har så måste lärarna vara medvetna om vilka mål, förväntningar och

föreställningar som finns hos eleven. Detta kan kopplas till Hattie som menar att elever precis

som alla andra människor fokuserar mest på den sorts återkoppling som de själva förväntar

sig att få och som redan bekräftar deras egen syn och förväntning (Hattie, 2012, s. 184).

Lärarna måste då i sin tur ha kännedom vilken slags återkoppling eleven förväntar sig både i

vilken slags form av återkoppling de förväntar sig men även vilka mål eleverna försöker att

handla mot och uppnå för då kommer återkopplingen att vara mest träffbar.

Inom ramarna för nuvarande utbildningssystem är dock ett sådant återkoppling förfarande

omöjlig på grund av dess tidskrävande natur. Lärare kan ej rimligen ha tid att lära känna och

sig uppdaterad varje enskild elevs livsvärld. Med hänsyn till denna begränsning blir det

naturligt att lärares återkoppling till klasserna blir av en mer allmän, och därför en mindre

verksam, karaktär och att därför elevernas familjer, eller andra närstående som har tid för att

lära känna och bekräfta elevernas drömmar och förhoppningar, blir de naturliga vägledarna

(se rubrik 5.2 – 5.2.3).

Tanken om läraren som den personliga vägledaren är dock någonting som finns hos en del av

informanterna, bland annat i form av anekdoter från Noor om hennes privatlärare i

hemlandet. Noor upplevde att denna lärare älskade henne som en mamma och hon menade att

hon förklarade på ett annat sätt än vad hennes andra lärare gjorde. Genom att Noor kände jag

sedd och uppmuntrad av denna lärare och att hon bekräftade hennes egna idé om att bli

lärare. Med andra ord skulle man kunna säga att denna privatlärare gav den form av

återkoppling som Noor mest eftersträvade och som därmed också gav god effekt.  Detta
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eftersom Hattie menar att återkopplingen måste stämma överens med elevens världsbild och

självsyn för att denne ska ta den till sig och verkligen använda sig av den (Hattie, 2012, s.

184). Om eleven inte känner igen sig i återkopplingen eller förstår vad den egentligen syftar

till så ökar sannolikheten att eleven avfärdar återkopplingen (Akker, 2013, s. 540, se även

Kumashiro, 2000). Därför är det lättare för elever att glömma bort generell återkoppling,

eftersom de aldrig förstod eller tog till sig den. Utifrån Hatties givna förståelse av

återkoppling är det inte konstigt att flera av eleverna i vår studie inte upplevt att de fått

tillräcklig återkoppling från lärarna. Att lärarna ger återkoppling har vi själva sett men kanske

är den återkoppling de givit varit för svagt anknuten till den enskilda elevernas livsvärld och

kulturella förväntningar på återkoppling för att de skulle kunna uppfatta och internalisera den.

6. Avslutande diskussion
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras svaren till uppsatsens frågeställningar (se rubrik

6.1 & 6.2). Vidare blickar detta kapitel framåt och utanför denna uppsats fokusområde genom

att diskutera resultatens relevans för dagens svenska skola (se rubrik 6.3). Slutligen ger vi

under rubrik 6.4 förslag på vidare studieområden.

6.1 Informanternas mål för framtiden
Under denna rubrik kommer de huvudsakliga resultaten kopplade till uppsatsens första

frågeställning att sammanfattas kortfattat och därefter diskuteras i förhållande till existerande

teori. Uppsatsens första frågeställning lyder “Vilka framtidsmål definierar nyanlända tjejer

inom gymnasieskolans introduktionsprogram och hur upplever de att deras skola och

omgivning bidrar till formandet av dessa mål?”.

Samtliga nyanlända tjejer i denna studie med endast få undantag drömmer om yrken som de

menar kommer vara behövliga i sina hemländer. Tjejerna i studien drömmer om

högkvalificerade och kvinnligt kodade omvårdande yrken som psykolog och arbeten med

fokus på att hjälpa människor såsom läkare och apotekare är vanligt förekommande (se rubrik

5.1.1 och 5.1.2). Den omvårdande aspekten i dessa yrken syftar till att ge tjejerna kvinnligt
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kodade respektabilitet (Skeggs, 1999, s. 11 – 12 & 91 – 114; se även Ambjörnsson, 2004, s.

78 – 96). Samtidigt kan dessa yrkesval även förklaras av dess höga status i deras hemländer

som eleverna är väl medvetna om både från föräldrarnas uppmuntran och från sina egna

observationer. Således kan vi visa att eleverna i enlighet med en syntes av Puranen,

Pettersson och Skeggs teorier fortsätter att reproducera sina familjers, och därmed

hemländers, kulturellt färgade värderingar och förväntningar på den slags framtid som är

mest eftersträvansvärd och som inbringar mest respektabilitet (Puranen, 2019, s. 262 – 263,

Pettersson, 1988, s. 47 & Skeggs, 1999, s. 153). Hemländernas värdesystem följer således

med eleverna till Sverige och den svenska skolan (Sharif, 2017, s. 60). Dessa resultat

harmoniserar väl med Ingleharts teori om långsamma värdeförändringar (2018, s. 15 – 19; se

även Skeggs, 1999,  s. 153 & Puranen, 2019, s. 64 & 189).

Förutom sina höga yrkesdrömmar diskuterade informanterna ambitioner om familjebildning

och dess konsekvenser på chansen till utbildning och lönearbete. En informant berättade att

hon redan haft friare som godkänts av hennes föräldrar trots sin ovilja att gifta sig innan hon

är färdigutbildad, medan en annan diskuterar sin pojkväns önskan om att skaffa barn när de

fortfarande är i tidiga 20 årsåldern. Ytterligare en informant menar att hon inte vill gifta sig

förrän hon är i 30 årsåldern eftersom hon inte vill mista chansen att leva sitt eget liv till

skillnad från sin mamma. Tankar och överväganden om att kunna kombinera en stor familj

med en utbildning och lönearbete är något som vi funnit vara starkt närvarande i de flesta av

tjejernas liv redan nu (se rubrik 5.3.1).

När informanterna resonerade om att de vill utbilda sig först och sedan skaffa en egen familj

med man och barn och nämnde i synnerlighet sömnbrist av framtida barn, deras värde på

äktenskapsmarknaden och deras social respektabilitet som påverkansfaktorer på sina beslut.

Andra viktiga aspekter kopplade till deras ekonomiska försörjning och det stöd som Sveriges

socialförsäkringssystem kan ge dem och deras tilltänkta män nämndes bara lite eller inte alls.

Detta ser vi som ett bevis på att informanterna saknar information om detta som är viktig för

att kunna göra ett informerat val med mest jämställda möjliga utgång. Detta resultat

harmoniserar med Puranens bild om att nyanlända kvinnor i synnerlighet behöver utbildas om

hur socialförsäkringssystemet fungerar för att minska risken att de bli en “”underklass” av

kvinnor i obetalt [omsorgs]arbete”” för sina familjer snarare än att de börjar lönearbeta (2019,
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s. 117). Detta anser vi vara viktigt eftersom jämställdhet är ett av de centrala värden som

skolan ska sträva efter att hjälpa eleverna uppnå (Skolverket, 2011, s. 5).

Denna kunskapsbrist kan även den förstås genom att skolan har en implicit svensk

medelklasselev i åtanke och då läroplanen inte direkt berör familjebildning, utan snarare

fokuserar på skolans uppdrag att fostra medborgare som utbildar och arbetar så blir eleverna

översedda på denna fråga (Sharif, 2017, s. 34 – 35 & Bunar, 2010, s. 2). Dessa tjejer lämnas

då till att på egen hand få reda på denna information vilket missgynnar dem i förhållande till

de elever som hemifrån får lära sig om socialförsäkringssystemet (se rubrik 5.3.1). Således

kan vi utifrån den liknelse vi använde i uppsatsens början anta att denna undersöknings

nyanlända tjejer inte bara har med sig olika kartor till det svenska utbildningslandskapet utan

även olika sociala klockor som går i otakt med de förväntningar som den svenska skolan och

samhället har på dessa elever (se rubrik 5.3.1 och 5.3.2).

Eleverna väljer även sina framtidsmål ut ifrån en dikotomisk logik där olika yrkesval

signalerar lyckad eller misslyckad, normaliteten eller det avvikande (se rubrik 5.1.1). Att

framstå som lyckad genom att eftersträva och uppnå högt kvalificerade omsorgsbaserade

arbeten kan de inom sin sociala sfär uppnå kvinnligt kodad respektabilitet som ställs i

kontrast till manligt hårt arbete eller för “enkla” och okvalificerade yrken som inte inger

någon social status. Det vi ser här är socialt konstruerade barriärer mellan olika yrken tjejerna

och killarna skulle kunna välja med sin könskodade respektabilitet i behåll. Denna dikotomi

begränsar de yrkesmöjligheter som eleverna i praktiken kan välja (Jämför Skeggs, 1999, s. 14

– 26, 75 & 149 & Ambjörnsson, 2004, s. 296 – 301).

Detta leder oss naturligt in på vår andra frågeställning och den andra delen av detta kapitel,

nämligen vad skolan kan göra för att underlätta dessa elevers väg genom parken för att ge

dem lika förutsättningar som sina svenskfödda klasskamrater.
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6.2 Samhällskunskapens roll
Under denna rubrik besvaras uppsatsens andra frågeställning “Vad har nyanlända tjejer för

didaktiska behov av samhällskunskapsämnet utifrån deras framtidsmål?”. Frågeställningen

besvaras med stöd i uppsatsens resultat, teori och tidigare forskning. Sammantaget ges en

tydlig bild av att de nyanlända tjejerna i vår studie har flera didaktiska behov som inte

tillfredställs bland annat på grund av skolans individualistiska och liberala inriktning där ej

tillräcklig hänsyn tas till den sociala och materiella verklighet som de nyanlända eleverna i

vår studie befinner sig i (se kap. 5.2 – 5.2.4 & Ambjörnsson, 2004, s. 301 – 305 & Bunar,

2010, s. 36). Resultatet baseras på tio informanter från två olika skolor och kan därför

givetvis inte generaliseras till samtliga utomeuropeiska nyanlända tjejer i Sverige. Resultatet

pekar dock tillsammans med teorin och den tidigare forskningen mot större generella

strukturer som tycks finnas i Sverige generellt som försvårar tjejerna i vår studies väg genom

det svenska skolsystemet. Vidare studier är dock nödvändiga för att bekräfta denna koppling.

Inledningsvis vill vi åter repetera de värden som den svenska skolan ska förmedla och

förtydliga samhällskunskapsundervisningens roll i denna tänka förmedling. Utbildningen i

den svenska gymnasieskolan ska enligt läroplanen gestalta och förmedla värden om

[m]änniskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor [...] . I

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och

ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Skolverket, 2011, s. 5)

Vidare så är det skolans uppdrag att förbereda sina elever mot vidareutbildning och

lönearbete. Skolan har här även som mål att “[...] varje elev ökar sin förmåga att

analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha” (Ibid, s,

13).

Skolans uppfostrande och värdeskapande uppdrag faller tydligast på samhällskunskapsläraren

(se rubrik 1.2). Läroplanen anger att samhällskunskapsläraren explicit ska undervisa om
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demokrati, jämställdhet, hållbar utveckling, rättigheter och skyldigheter och genom denna

undervisning befästa skolans värdegrund så som den presenterats här ovan (Skolverket 2011,

s. 143). Detta fråntar inte övriga lärare något ansvar i värdegrundsarbetet. Dock åligger det

samhällsläraren att inom sin undervisning inkorporera skolans värdegrund och ut ifrån sina

ämneskunskaper konkretisera och göra värdegrunden begriplig för eleverna. Det kan därmed

falla inom samhällskunskapslärarens arbetsområde att hjälpa eleverna bredda sin syn på vilka

möjligheter de kan välja mellan för att kunna motarbeta elevernas dikotoma och begränsande

syn på vilka arbeten som är lämpliga för dem. Genom att göra detta kan läraren också minska

på de skillnader som redan finns i nyanlända och svenskfödda elevers förutsättningar i skolan

(se rubrik 5.3.1).

Men att allmänt endast informeras om olika valmöjligheter räcker dock inte som vi påvisat i

denna studie för att eleverna ska se dessa valmöjligheter som möjligt för dem (se rubrik

5.3.2). Detta stöds av Akker som menar att det inte räcker att som utbildare ha en intention

med sin utbildning utan läraren måste se till det faktiska resultatet av utförandet för att kunna

avgöra om intentionen bakom undervisningen nått fram till eleverna (2013). Utifrån denna

syn på läroplanen som tredimensionell räcker det inte bara med att lärare undervisar om

skolverkets värdegrund och vad de betyder utan denne måste sträva efter att skapa en

undervisning som leder till ett resultat där eleverna faktiskt internaliserat lärarens intention. I

detta fall innebär det att läraren även själv bör agera utifrån skolans värdegrund i sin

lärarhandling för att undervisningen ska bli trovärdig. Att blott undervisa vad värdegrunden

är räcker inte för att eleverna ska internalisera den (Kumashiro, 2000). Som vi tidigare i

denna undersökning påpekar så är dock inte alltid lärarens påverkansfaktor särskilt hög.

Elevernas familjer och kamrater har troligen tillsammans en betydligt större påverkansfaktor

på elevernas målskapande. Om skolan och familjen förespråkar olika mål så är det troligare

att eleven internaliserar familjens budskap (se rubrik 5.2.1). Ett exempel på detta är när

Jasmine berättar att skolan och familjen säger olika saker om hennes chans att bli psykolog

och då väljer hon att lyssna på sin familj som stöttar henne (se rubrik 5.3.2). Detta resultat

överensstämmer väl med den tidigare forskningen (Inglehart, 2018, s. 37 – 47, Puranen,

2019, s. 64 & Pettersson, 1988, s. 47)

Som redan konstaterats tidigare i uppsatsen med bland annat stöd av Sharif och Bunar

utformas undervisningen främst med de svenskfödda medelklasselevernas behov och
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referensramar i åtanke (Bunar, 2010, s. 25 – 27 & Sharif, 2017, s. 34 – 35). Detta gör att våra

nyanlända informanter riskerar att inte uppfatta undervisningens underliggande budskap om

de inte formas direkt med deras didaktiska behov i åtanke.

Här kommer även Hatties teorier om återkoppling in som en naturlig del av lärarens

didaktiska målskapande och värdeskapande genom de förväntningar som läraren mer eller

mindre medvetet förmedlar till eleverna. Precis som tagits upp i teorikapitlet redan menar

Hattie att läraren till stor del kan styra elevernas prestationer i skolan genom de förväntningar

som hon har på sina elever (Hattie, 2012, s. 176 – 181). En lärare skulle därmed kunna vara

en av de aktörer i elevernas liv som inspirerar och vidgar förståelsen över vilka framtidsmål

som eleverna ser som möjliga och eftersträvansvärda för sig själva genom den undervisning,

återkoppling och de förväntningar som läraren ställer. Men för att kunna göra detta på ett

trovärdigt sätt måste undervisningen och lärarens utgångspunkt utgå från den verklighet som

eleverna befinner sig i och kommer ifrån (Ibid). För de nyanlända tjejernas i vår studie

innebär det i praktiken att lärare borde uppmärksamma de värderingsskillnader, mellan

elevernas familjer och den svenska majoritetssamhället, som eleverna själva redan är

påtagligt medvetna om. Detta behövs för att det i ett första steg ska kunna bildas ett samtal

och en medvetenhet om vilka val som finns möjliga för dem i sin nya kontext i Sverige.

Exempel på företeelser som undervisning av ovanstående slag kan utgå från finner vi redan i

informanternas svar, såsom en tydligare och mer grundläggande undervisning om

socialförsäkringssystemet i Sverige kontra i elevernas egna hemländer och hur dessa påverkar

möjligheterna till att kombinera lönearbete med familjebildning (Berggren & Trägårdh, 2015,

s. 448). För utan lönearbete kommer de inte kunna uppnå den frigörelse och självständighet

som de önskar i en svensk kontext utan de riskerar att hamna i beroendeskap till sin man

och/eller sin familj för att säkra sin försörjning (Ibid, s. 439 – 440). Samtidigt måste fler

möjliga vägar presenteras för eleverna för att göra det möjligt för dem att se bortom de vägar

som deras familjer vanligtvis förordnar eller för att de ska få syn på vägar där de kan förena

familjens ideal om familjebildning med den svenska skolans ideal om utbildning och

lönearbete (Skolverket, 2011, s. 13 – 14; se även Säljö, 2015, s. 102 & Sharif, 2017, s. 20).

Genom att skolan ger dem fler alternativa vägval som också kan leda till ett lika mycket

säkerhet, frigörelse och respektabilitet som läkare eller jurist kan lärarna vara med och öka

chansen för att de ska lyckas med dessa mål.
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Sammanfattningsvis behöver samhällskunskapsämnet utgå tydligare från de sociala

verkligheter som eleverna tillhör för att kunna fånga upp eleverna i de behov de har. Bland

andra har dessa behov exemplifierats med hjälp av Maya (se rubrik 5.3.1). Maya upplever sig

sakna kunskaper om lärarnas roller och ansvarsområden i den svenska skolan och som anser

sig sakna kunskaper om det svenska socialförsäkringssystemet vilket gör det svårt för henne

att göra välinformerade val angående sin tänka familjebildning och karriär som

yrkesarbetande. Samhällskunskapsämnet måste med andra ord informera tydligare om de

faktorer som bidrar till att hjälpa nyanlända tjejer göra ett informerat och jämställt val i

förhållande till skolans övriga elever. Detta stämmer även överens med Skolverkets

övergripande mål och riktlinjer för elevers kunskaper om arbete och samhällsliv som bland

annat vill öka elevers förmåga att:

[...] medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktningar och bedöma

konsekvenserna dessa kan ha [samt] öka sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och

bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha. (Skolverket, 2011, s. 13).

Men denna insikt bör dock problematiseras. För som vi påpekat under rubrik 5.2 – 5.2.3

formar eleverna sina framtidsmål kollektivt i ett samspel mellan familj, kamrater och skola.

Även om eleverna får utbildning om socialförsäkringssystemet så behöver det inte innebära

att eleverna förmedlar sina lärdomar till sina familjer och att dessa i sin tur skulle

internalisera dessa lärdomar i sina praktiker. Familjerna lär således förbli en

värdekonserverande aktör som i vissa fall konkurrerar med skolan i bildandet av sina barns

livsvärld (jämför Puranen, 2019, s. 262 – 263, Pettersson, 1988, s. 47 & Skeggs, 1999, s.

153).

I kapitlet ovan har vi identifierat ett problem skolan har som vi i enlighet med Bunar och

Sharif kan peka på med hjälp av elevernas upplevelser, nämligen att skolan tycks se på de

nyanlända tjejerna som individer med samma kunskaper och möjligheter som elever från den

svenska medelklassen (Sharif, 2017, s. 34 – 35 & Bunar, 2010, s. 25). Den svenska

läroplanen har ett inneboende sätt att se på alla skolans elever som utifrån samma mall, vilket

riskerar att förhindra lärare från att upptäcka de bristande kunskaper om det svenska

samhället och utbildningssystemet som de flesta tar för givet (se rubrik 2.3).
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Vidare har vi inom ramen för vår studie föreslagit verktyg för hur ett arbete för att väga upp

för dessa brister kan göras i skolan och specifikt inom samhällskunskapsämnet, nämligen

genom en medveten återkoppling som i enlighet med Hattie, Akker och Kumashiro

harmoniserar med elevens egen livsvärld och kulturella förståelse av återkoppling (Hattie,

2012, 184, Akker, 2013 & Kumashiro, 2000). Målet bör vara att återkopplingen fokuserar på

att tydliggöra elevens prestationer i förhållande till de mål hen eftersträvar (se rubrik 5.3.2).

Den allmänna återkopplingen som Hattie skriver att elever från gruppfokuserade kulturer

föredrar (Hattie, 2012, s. 176) tycks inte för denna undersöknings informanter vara lika

verksam som den återkoppling som är baserad på varje elevs egna behov. Detta tycks vara så

vare sig det är återkoppling som rör sig på gruppnivå eller riktad, specifik och individuell

återkoppling. Informanterna i denna studie lyfter just den sortens återkoppling som riktat sig

specifikt till dem själva personligen som den återkoppling som påverkat vilka mål och medel

de ser som gångbara.

Ett sätt att organisera återkopplingsgivandet på skulle kunna vara att eleverna få sorteras till

klasser med elever med behov av liknande återkoppling, men eftersom att dessa behov enligt

Hattie ofta beror på kultur riskerar det att förstärka den segregering som de nyanlända elever

i vår studie  redan känner i skolan. Att hålla elevgrupper uppdelade efter kulturella

återkopplingsbehov riskerar också att leda till att eleverna får ännu mindre chans att öva på

att tala svenska med varandra och med sina svenskfödda skolkamrater, vilket är ett problem

som flera informanter trycker på (se rubrik 5.2.2). Vidare tyder uppsatsens resultat på att

skolan bör arbeta mer uttalat med vilka förväntningar lärarna och samhället i övrigt har på

eleverna för att de ska kunna få en bild av rimligheten i både sina mål och sina ageranden i

strävan mot dessa.

6.3 Ämnesdidaktiskt värde
Under en förstudie till denna uppsats sa en av lärarna vi intervjuade att “[d]et är de extroverta

[eleverna] som man vet något om”. Detta citat vittnar om ett problem som skolans värld

ständigt brottas med, nämligen att få undervisningen så jämställd som möjligt. För hur ska

undervisningen kunna bli jämställd om somliga elever gång efter annan hamnar inom lärarnas

blinda fläck? Inom skolan finns hela samhällets representerat och alla ska som ovan nämnt
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fostras in till de värderingar som den svenska läroplanen förordar (Skolverket, 2011, s. 5 – 8

& 11 – 12). För att kunna göra detta effektivt så måste läraren veta vilka elever hen har

framför sig (Ekendahl, 2015, s. 14) vilket inte alltid är fallet.

Denna uppsats har bidragit till att bredda bilden av en av skolans många olika elevgrupper,

nämligen de nyanlända tjejerna. Skolan är som Sharif och Bunar säger inriktad och skapad

för en viss typ av elev (Sharif, 2017, s. 34 – 35 & Bunar, 2010, s. 26). Att lärarkåren även i

regel består av infödda svenskar från medelklassen gör att vissa perspektiv försvinner under

radarn för oss. För de nyanlända tjejerna i vår studie är information och transparens

angående de outtalade förväntningar som finns på dem från det svenska samhället

grundläggande för att kunna försäkra att skolans jämställdhetsuppdrag lyckas. Målskapandet

för de nyanlända tjejerna i vår studie kan sägas vara kollektivt och baserat i de värderingar

och erfarenheter som de bär med sig hemifrån familjen och hemlandet (se rubrik 5.2 – 5.2.3).

Den svenska skolan tycks utifrån vårt resultat och den bild som läroplanen förmedlar om

elevers målskapande för närvarande inte ta hänsyn till att mål skapas kollektivt (se rubrik

5.2). Detta eftersom att skolan förväntar sig att eleverna ska ha samma möjlighet till

individuell valfrihet som övriga elever även om de inte gjort det möjligt för dem att basera

dessa val på samma kunskap som den svenska medelklassen har (se även Sharif, 2017, s. 29).

I valfrihetens tidsålder tycks fortfarande val vara bundna till individers livsvärld och

begränsade av deras relativa sociala positionering, så även i Sverige (Skeggs, 1999, s. 21, 26

& 51 & Ambjörnsson, 2004, s. 296 – 301). Den undervisning som våra informanter mött

tycks vara den liberala ideen om individers rationalitet och valfrihet men utifrån de resultat

som denna uppsats visar är denna valfrihet och rationalitet begränsad av social positioner och

begränsad kunskap (Ambjörnsson, 2004, s. 301 – 305; se även Bunar, 2010, s. 36).

6.4 Framtida studier
I denna studie har vi inte haft utrymme att undersöka de många andra faktorer som också kan

ha en påverkan på en individs målskapande i enlighet med Parsons handlingsteori såsom

känslor, klass eller religion. Inom vår studie har vi dock fått inblick i hur 10 individer

uppfattat sin omgivning vara delaktig i att formulera deras framtidsplaner. Om utrymmet
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funnits hade det kunnat vara intressant att undersöka hur känslor, klass eller religion

möjliggjort eller hindrat eleverna från att skapa sina mål. Även om det inte varit ett fokus

inom ramen för denna undersökning har det ändå varit tydligt att såväl känslor, klass och

religiösa föreställningar varit med och påverkat målskapandet för flera av informanterna.

Ambjörnsson och Skeggs har i sina undersökningar applicerat ett klassperspektiv på arbetar-

och medelklasskvinnor i Sverige och England (Ambjörnsson, 2004 & Skeggs, 1999). Vidare

har Sharif i sin undersökning om framför allt ungdomar från kristna familjer som invandrat

från mellanöstern även applicerat ett klassperspektiv på sina informanter (2017). Shariff hade

dock inte i sin undersökning ett riktat perspektiv mot kvinnor som vi haft i denna

undersökning. Utbildningens kostnad i hemländerna var någonting som nämndes flertalet

gånger under intervjuerna som anledningen till varför familjerna fattat de beslut som de gjort

men på grund av platsbrist och det didaktiska fokusområdet var informanternas

socioekonomiska situation inte något vi kunnat utveckla. Dock kan detta vara en faktor som

också kan tänkas styra elevernas valmöjligheter. Religion är ytterligare en faktor som

möjligen kunnat påverka våra informanter i de val och målföreställningar de skapat för sig

själva. För en informant var hennes tro en särskilt betydande faktor för att kunna känna sig

trygg med sitt framtidsmål men detta var inte heller något som fick plats i uppsatsens

fokusområde.
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9. Bilagor
9.1 Informationsblad

Information om intervjun
Här kommer ett informationsblad till dig som ska bli intervjuad!

Först till dina rättigheter
- Intervjun är frivillig. Du får välja om du vill vara med.
- Du har rätt att när som helst under intervjun avbryta eller välja att inte besvara en

fråga.
- Du får gärna ställa frågor under intervjuns gång.

Hur intervjun kommer att gå till
Vi (Natalie och Elias) kommer att möta dig och en klasskamrat till dig i slutet av er lektion.
Sedan kommer vi att gå till ett ledigt klassrum där intervjun kommer att hållas. Där kommer
vi att prata om vad du vill göra med ditt liv och varför du vill göra det du vill göra. Intervjun
kommer att spelas in med ljud på våra telefoner av oss så att vi kan lyssna på den efteråt.
Frågorna kommer i stort handla om

1. vad du vill göra i ditt liv,
2. vad din omgivning tycker om vad du vill göra i ditt liv,
3. om vilka förebilder du har när det kommer till att välja vad du vill göra och
4. om hur du upplever att skolan hjälper dig för att nå dina framtidsmål.

Centrala begrepp och teman för intervjun
Här introduceras några begrepp som är särskilt viktiga för intervjun och som intervjun
kommer att handla om.

Mål Vad du önskar att göra.

Exempelvis “Jag vill resa till Stockholm”

Medel Hur/på vilket sätt du ska göra för att nå dina mål.

Exempelvis “Om jag ska ta mig till stockholm så måste jag ta tåget
dit”
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Förväntan Vad andra personer vill eller tänker att du ska eller borde göra.

Exempelvis “Lisa borde inte åka mot stockholm innan hon ätit
middag”

Influenser De personer, saker eller ideér som påverkar dig i dina val.

Exempelvis “Min mamma är en läkare. Det vill jag också bli.”

Utbildningsstrategi De medel man använder för att ta sig till den utbildning eller den
framtid man vill.

Exempelvis “För att komma in på läkarlinjen så måste jag få bra
betyg och studera mycket”

Värderingar Saker du eller andra personer tycker är viktigt.

Exempelvis “Det är viktigt att vara en god människa”.

Novell från Novellix
Som tack till att du ställer upp så kommer vi bjuda på en kort novell som ni gärna får ta.

Kontaktinformation
Om ni har några frågor innan intervjun får ni gärna kontakta oss.

Namn: Elias strömgren Namn: Natalie Norling

E-post: *** E-post: ***

Handledare: Andreas Melldahl E-post: ***
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