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            ” Allt börjar och slutar med dig” 
        Aktörskap  hos studenter med invandrarbakgrund 
                                          HAMZA YALCIN 
                                             Högskolan i Halmstad 
 

Sammandrag: Det övergripande syftet med denna kvalitativa studie var att få en djupare 

förståelse för aktörskap hos studenter med invandrarbakgrund. En tidigare delrapport visade att 

studenter med invandrarbakgrund på Högskolan i Halmstad höstterminen 2007 hade delvis 

annorlunda föreställningar om, förhållningssätt till och prestationsnivå i utbildningen än 

studenter med nordisk bakgrund på samma program. Jag bestämde mig för att skapa en 

djupare förståelse kring hur dessa skillnader mellan studenter med invandrarbakgrund och 

svensk bakgrund ser ut, vad de nämnda skillnaderna kan bero på och vilka konsekvenser de 

kan leda till. Jag valde begreppet aktörskap som utgångspunkt och använde mig främst av 

Freire som teoretiker i min studie. Jag samlade empiri med hjälp av kvalitativa och 

semistrukturerade intervjuer och diskussioner.  Resultatet pekar på en traditionell studentroll 

som stämmer överens med en s.k. ”bankutbildning” som bygger på ett anpassningsinriktat 

lärande, vilket kan resultera i okritisk kunskap, underlägsenhetskänslor och 

motivationsförlust hos studenter med invandrarbakgrund. 
   

Den här studien handlar om aktörskap hos studenter med invandrarbakgrund på Högskolan i 

Halmstad. Begreppet aktörskap syftar på studentrollen och studenternas förhållningssätt till 

lärande, kunskap, utbildning och sociala relationer kring dessa.  

En delrapport av ett longitudinellt projekt om lärande och utbildningsrelationer visade att 

studenter med invandrarbakgrund från 17 olika program på Högskolan i Halmstad under HT 

2007 hade delvis annorlunda föreställningar om, förhållningssätt till och prestationsnivå i 

utbildningen än studenter med nordisk bakgrund på samma program (Nelson, Björk, Trolle-

Schultz Jansen, Nilsson, Witt 2009).   

Vid utbildningsstart HT 07 ville exempelvis fler studenter med invandrarbakgrund än 

studenter födda i nordiska länder aktivt påverka utbildningens form och innehåll. För 

studenter med invandrarbakgrund spelade dessutom kompisar en större roll vid val av 

utbildning, jämfört med studenter med nordisk bakgrund. Färre studenter i gruppen med 

utländsk bakgrund var beredda att lämna utbildningen så fort de kunde hitta ett arbete jämfört 

med studenter med nordisk bakgrund. I gruppen studenter födda utanför Norden presterade i 

genomsnitt kvinnorna 41 hp medan män endast uppnådde 24 hp under det första studieåret. 

Motsvarande siffror var 48 respektive 40 hp för kvinnliga och manliga studenter födda i 

Norden. 

Jag bestämde mig för att skapa en djupare förståelse kring hur dessa skillnader mellan 

studenter med invandrarbakgrund och svensk bakgrund ser ut, vad de nämnda skillnaderna 

kan bero på och vilka konsekvenser de kan leda till. Jag valde till att börja med att studera 

aktörskap bland studenter med invandrarbakgrund.  

Det övergripande syftet med studien var att få en djupare förståelse för aktörskap i studier hos 

studenter med invandrarbakgrund. Begreppet aktörskap hämtades från den tidigare nämnda 

rapporten av två skäl. För det första ville jag knyta arbetet i studien till projektets centrala 

begrepp. Det andra skälet var min emancipatoriska syn på utbildning (Freire 1972). Jag 

föreställde mig att begreppet aktörskap erbjöd möjlighet att studera utbildningen utifrån en 

emancipatorisk syn på pedagogik.  

Studien avsåg att besvara följande frågor: 
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a- Hur uppfattas aktörskap i studier av studenter med invandrarbakgrund under utbildningen? 

Vad är deras önskade aktörskap? 

b- Hur realiseras aktörskap under utbildningen enligt studenter med invandrarbakgrund? 

Ambitionen med denna studie var också att uppmuntra studenter med invandrarbakgrund att 

reflektera över sitt aktörskap.  

Begreppet student med invandrarbakgrund definierades vid diskussioner med mina 

informanter som en student med a) två utländska föräldrar, b) bara en förälder utlandsfödd 

eller c) båda föräldrarna utlandsfödda, dessutom studenten själv. Även studentens 

självuppfattning kan ha betydelse för definitionen. I projektet (Nelson mfl 2009) definierades 

begreppet student med invandrarbakgrund till att gälla en student som har invandrat till 

Sverige från ett ickenordiskt land. Samtliga intervjupersoner i min studie var studenter eller 

avhoppade studenter som själva har invandrat från icke-västeuropeiska länder och samtliga 

uppfattade sig som invandrare. 

  

HÖGSKOLAN I HALMSTAD 

Alla kurser som jag på olika sätt har haft möjlighet att informera mig om på Högskolan i 

Halmstad hade förutbestämd form och förutbestämt innehåll. Utbildningarna presenteras via 

Högskolans webbsida och kurskatalog, där studenten kan hitta information om 

utbildningarnas mål, arbets- och examinationsformer, schema, litteratur samt förväntningar 

och krav på studenten.  Studenterna kan kommunicera med varandra kring utbildningen via 

utbildningarnas hemsidor där lärarna också finns tillgängliga. 

                      Utbildningarna sker i form av föreläsning, seminarium, laboration, diskussion, projektarbete, 

examination, handledning, kursvärdering mm.  Enligt en självvärderingsrapport (Högskolan i 

Halmstad 2009 s 24) kan studenter ibland få möjlighet att vara delaktiga i att bestämma en del 

av kursernas innehåll. Det finns också en examinationsform, enligt rapporten, som kallas för 

RET (Reflekterande Extraherande Tentamen). Studenten förväntas i denna tentamensform 

agera såväl lärare som student genom att ställa frågor utifrån kurslitteratur, svara på de 

frågorna och betygsätta enligt ett verktyg han/hon erbjuds för detta ändamål. 

                       

”Studenters delaktighet i verksamheten och deras möjlighet att påverka sin studiesituation är 

central” enligt Högskolan i Halmstad (2009 s 13).  

 

Studentinflytande på Högskolan i Halmstad sker på olika sätt. Att välja kurs kan räknas som 

en form. Tycker man inte om kursen kan man hoppa av och söka en annan utbildning. Jag 

själv i min roll som student vet att vi hade möjlighet att koppla olika teorier som vi läste om 

till egna erfarenheter i tentamensarbeten och att diskutera dessa under seminarier. Lärarna jag 

mötte var ofta öppna för frågor under föreläsningarna.  

Studenternas åsikter undersöks regelbundet via olika enkätundersökningar, exempelvis 

kursutvärderingar och studentbarometrar. Det longitudinella projektet (Nelson m.fl. 2009) har 

en liknande ambition.  

Enligt den nämnda självvärderingsrapporten (Högskolan i Halmstad 2009) har studentkåren 

en central roll för studenternas inflytande och representerar studenterna på alla nivåer i 

Högskolans styrelse samt bevakar utbildningen ur studenternas perspektiv.   

 

Å ena sidan framträder alltså en ganska effektiv delaktighet för studenterna på Högskolan i 

Halmstad, å andra sidan kan man få olika andra bilder av denna. 



 3 

Exempelvis var det endast 60 studenter av 6.000 heltidsstuderande som deltog i studentkårens 

”senaste möte” enligt en representant från Kåren: ”Vi hade information på vår hemsida, vi 

hade information på Facebook. Vi hade affischer över hela Högskolan. Vi försökte locka med 

att bjuda på mat, underhållning. Vi skickade ut mejl till alla studentmejl adresser; 60 personer 

kom. Vi skickade ut information på både svenska och engelska” sa en representant från Kåren 

på diskussionsmöte den 18 december 2009.  

 

Under ett samtal den 8 oktober 2009 med studentkåren sa en ansvarig att de hade en student 

med invandrarbakgrund i styrelsen, som består av 11-12 medlemmar. Kåren hade då ingen 

student med invandrarbakgrund bland sina 53 studentrepresentanter. 

 

Under många år har det varit obligatoriskt för studenterna att vara medlemmar i studentkåren 

och betala medlemsavgift.  

 

ETNISK MÅNGFALD I UTBILDNINGEN OCH STUDENTINFLYTANDE 

 

Andelen studenter med utländsk bakgrund (antingen de som själva är födda utomlands eller 

de som är födda i Sverige med två utländska föräldrar) i förhållande till samtliga studenter 

ökar. Andelen var 11 % läsåret 1997/98, 16 % läsåret 2004/2005 och 17 % läsåret 2006/07 

(SCB 2009).  

Studenter med utländsk bakgrund uppvisar stora skillnader sinsemellan. Exempelvis hade 55 

% av de utrikesfödda med iransk bakgrund påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. 

Motsvarande siffra för studenter med somalisk bakgrund var 14 %, vilket utgör den längsta 

andelen (SCB 2009).  

En studie (Göranson (red), 2005) visar att ungdomar med invandrarbakgrund önskar, 

värdesätter och tror sig kunna studera på universitet eller högskola i större utsträckning än 

infödda svenska ungdomar, detta trots att de har lägre reell skolframgång.  

Lundqvist (2005) skriver att invandrarföräldrarnas uppmuntran till studier, speciellt gäller 

detta lågutbildade föräldrar, i deras strävan efter högre status, i regel är starkare än hos 

föräldrar till etniska svenskar. Tjejer med turkisk, grekisk, muslimsk och latinamerikansk 

bakgrund har ett tydligt föräldrastöd till utbildning. Utbildning anses vara en möjlighet att 

komma in i samhället med ett annat jobb än exempelvis inom restaurangbranschen och 

tvätterier. Invandrarungdomar strävar i regel efter att nå en bättre social position än sina 

föräldrar. Motivet för studierna är respekt, högre samhällsposition, status, trygghet, bra 

inkomst och intressant jobb. Misslyckande hos utbildade med att hitta arbete kan resultera i en 

negativ attityd mot utbildningen. 

Forskningen om utbildningen på Högskolan i Halmstad visar att det förekommer vissa hinder 

för ett aktivt aktörskap i utbildningen. En enkätundersökning vid utbildningsstart HT 07 

(Nelson m.fl. 2009) visade att över hälften av studenterna, 57 %, instämde helt eller delvis i 

påståendet ”Jag kommer att försöka påverka utbildningens innehåll och utbildningsformer”. 

Studenter med invandrarbakgrund angav i högre grad än andra att de kommer att försöka 

påverka utbildningens innehåll och former.  I en efterföljande mätning som gjordes under det 

första studieåret, hade andelen minskat betydligt, från 57 % till 29 % .  

Nelson och Bengtssons tidigare arbete (2008) för grundkursstudenter i pedagogik vid HH 

visar att de flesta studenternas utsagor angående aktörskapet i utbildningen var otydliga. De 

som aktivt ville delta i utbildningen var intresserade av utbildningens form snarare än dess 

innehåll. 
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En internationell forskning från Australien, som har ett utbildningssystem liknande Sveriges 

(Lizzio och Wilson 2009), pekar på en ledarskapsstil som bygger på följande 

grundantaganden: elever är omogna och självupptagna, ledningen vet bäst om viktiga frågor 

och elever är potentiella motståndare. Denna stil skapar och bevarar tystnadens kultur i högre 

utbildning, vilket hos studenterna yttrar sig som en otillräcklighetskänsla.  

Torpsten (2008) och Hartman (2009) skriver att den rådande diskursen (monokulturell 

utbildning, Sawyer & Kamali 2006) i Sverige hindrar studenternas fullkomliga deltagande 

och berövar dem deras språkliga och kulturella resurser för lärande.  Deras resurser blir 

därmed ett hinder. Hartman (2009) hävdar att en ökad mångfald, som bidrar med nya 

tankesätt och synvinklar, leder till en förbättrad utbildning. 

Severiens och Wolf (2008) från Holland, med liknande utbildningssystem som Sverige, 

menar att studenter från etniska minoritetsgrupper kan behöva lite extra stöd av lärare för att 

få lika möjligheter som studenter från majoritetsgrupper och för att kunna prestera lika bra i 

sina studier.  

 

STUDIENS TEORETISKA PERSPEKTIV  

I studien använder jag mig av begreppen aktörskap, dialog, sociala band och kulturellt 

kapital. Min uppfattning om lärande, kunskap och utbildning är mest inspirerad av 

Freires(1972) pedagogik.  

Jag studerar aktörskap hos studenter med invandrarbakgrund, baserat på tre olika 

uppfattningar: En individualistisk uppfattning som bygger på en någorlunda autonom individ, 

en sorts kollektivistisk uppfattning som bygger på förmedlingspedagogik (bankutbildning) 

och en mellanmänsklig uppfattning som bygger på dialog (Freire 1972).  

Den individualistiska uppfattningen av aktörskap utgår ifrån antagandet av en autonom 

student. Enligt Chan (2001) förutsätter ”autonomous learner” (autonomt lärande), en autonom 

student som formulerar sina mål, utvecklar strategier för att nå målen, planerar sina studier 

och ansvarar för sitt eget lärande. Läraren stödjer studentens aktiva lärande genom att skapa 

en lämplig och främjande struktur för detta aktörskap. Den autonoma studenten är samtidigt 

en social, aktiv och interaktiv individ som bidrar till aktiviteter i klassmiljön, försöker påverka 

utbildningens form och innehåll samt tar sitt initiativ för interaktion i klassrummet.  

Denna uppfattning av aktörskap stämmer överens med den rådande diskursen på Högskolan i 

Halmstad. Utbildningens innehåll och form är ofta förutbestämd. Studenten förväntas vara 

aktiv och interaktiv med en kritisk hållning under utbildningen (se sid 2).  

Med den kollektivistiska uppfattningen menas bankutbildning (Freire 1972) som bygger på 

den klassiska relationen mellan lärare och elev. Under utbildningsprocessen är lärare aktiva 

och elever är passiva. Läraren vet och elever vet inte. Det är läraren som bestämmer 

utbildningens form och innehåll medan eleverna anpassar sig. Bankutbildningen bygger på en 

okritisk inställning till utbildningsprocess och kunskap samt leder till en passiv och anpassad 

attityd till världen via ett anpassningsinriktat lärande där man okritiskt reproducerar rådande 

samhälleliga normer och värderingar: 

Dialog är enligt Freire (1972) en mellanmänsklig utbildningsmetod som utgår från ett 

ifrågasättande av maktrelationer i samhället och av den klassiska relationen mellan lärare och 

elev där läraren lär ut medan eleven lär in. Begreppet dialog förespråkar en utbildning där 

både lärare och studenter agerar som jämlika aktörer som planerar, genomför och utvecklar 

utbildningen.  
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Begreppet sociala band, ”banden mellan oss”, (Aspelin 1999), är individens värde inför den 

andra. Scheff (1994) skriver att sociala band är den viktigaste motivationsfaktorn för en 

individ. Därför är begreppet av stort värde för lärande och utbildningsrelationer. Skam- och 

stolthetskänslor har reglerande funktioner i mellanmänskliga relationer. Individen strävar efter 

att bilda och bevara stabila sociala band där man förstår och respekterar varandra. Vid stabila 

sociala band uppstår stolthetskänslor som leder till ett närmande mellan individer medan det 

uppstår skamkänslor vid instabila sociala band, vilket leder till att individer distanserar sig 

från varandra. 

Högre utbildning kan med inspiration av Trondman (1993) studeras som en klassresa för 

studenter med invandrarbakgrund. I Trondmans studie bröt studenter från arbetarhem med 

sina ursprungliga vanor och miljöer genom att tillägna sig akademiska värderingar och 

normer i och med utbildningen. Dessa nya värderingar och normer var kunskap i form av 

kulturellt kapital.  

 

 
METOD 
 
Mitt metodval och jag som forskare 
 
Mitt metodval är inspirerat av hermeneutik, abduktion och en medvetandegörande metod av 

Freire. Det gemensamma för samtliga tre är att det inte finns något objektivt lärande, ingen 

objektiv kunskap och metod.  

 

Hermeneutik betyder tolkningslära eller tolkningskonst (Ödman 2005). Hermeneutik 

möjliggör studien av ett fenomen inifrån genom att ta empatin till sin hjälp. Hermeneutik 

bygger på växlingen mellan del och helhet. Observation, tolkning och reflektion går hand i 

hand. Forskaren antas inte vara en neutral person. Man har alltid ett perspektiv, teorier, 

erfarenheter. Känslor ingår också i processen. Under processen försöker man hela tiden förstå 

och förklara fenomenet genom tidigare kunskap, teorier och erfarenheter. Teorier och empiri 

ifrågasätter och berikar varandra i en hermeneutisk cirkel.  

 

Abduktion är förenlig med det hermeneutiska förhållningssättet till vetenskap. Man kan säga 

att abduktion är en sorts av hermeneutisk spiral (Alvesson & Sköldberg 2008: 59). Abduktion 

bygger också på dialektiken mellan del och helhet, som en snabb växelverkan mellan 

observation och reflektion, för att få kunskap. Abduktion utgör en syntes mellan den empiriska 

och den rationalistiska kunskapstraditionen, mellan induktion och deduktion, mellan det 

objektiva och det subjektiva, den kvalitativa och kvantitativa (Peirce 1990; Scheff 1994; 

Asplund 2003).  

 

Freire (1972) ser med sin medvetandegörande metod på forskning inom utbildningsområdet 

som ett moment i utbildningen. Han menar att en bra utbildning och en bra forskning börjar 

med att eliminera den klassiska motsättningen mellan lärare och elev, mellan forskare och 

informanter. Därmed kan forskningsresultat bli en gemensam kunskap och en gemensam 

produkt att appropriera snarare än att bemästra, med Wertsch (1998) begrepp. Faran ligger 

inte i att medundersökare kan förfalska forskningen utan i att de behandlas som objekt.  

Det viktigaste mätinstrumentet i denna forskning är jag själv. Därför vill jag presentera mig 

själv för läsaren. Ovan har jag presenterat min teoretiska syn. Jag brinner för ungdomsfrågor 

sedan 1970-talet då jag var aktiv inom studentrörelsen i Turkiet, vilket påverkade mitt liv på 
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ett radikalt sätt så att jag blev tvungen att flytta till Sverige på grund av konflikter med 

regeringen.  

Min bakgrund är arméofficer och sedan journalist i Turkiet. Jag är en verksam författare på 

det turkiska språket och nätverkar med studenter i högre utbildning i Turkiet med anledning 

av en ideal verksamhet, sedan 2005, som bygger på lärande i samarbete. I Sverige arbetade 

jag som tidningsbud, städare, butiksbiträde och praktikant som vårdbiträde mm.  

Jag känner mig tillhöra det svenska samhället som en invandrare med utanförskapskänslor. 

Här i Sverige utbildade jag mig i socialpsykologi och pedagogik på Högskolan i Hamstad, 

Växjö universitet och Lunds universitet. Min största motivationskälla inom utbildningen har 

varit att utveckla ett kritiskt tänkande.  

 

Dataproduktion 

 

Jag ville från början planera och genomföra forskningen som en form av grupparbete med 

frivilliga studenter och några lärare. Det svåraste var att hitta aktivt samarbetsvilliga 

studenter. Jag drog mig tillbaka inför svårigheterna, och tanken om en forskning i form av ett 

grupparbete förvandlades till en mer traditionell ansats med hjälp av en stödgrupp som består 

av studenter och några lärare. Stödgruppen inkluderade också 9 av mina 10 intervjupersoner.  

Stödgruppen fick möjlighet att ha insyn i hela forskningsprocessen och att utöva ett visst 

inflytande över forskningssyfte, forskningsprocess och tolkning. Antalet deltagare varierade 

men uppgick till i genomsnitt c:a 20 personer. Diskussionen med stödgruppen skedde via 

Internet. Jag startade diskussionen med ett introduktionsbrev (elektroniskt) och en text där jag 

sammanfattade mitt syfte, mina problemställningar, teorin, metoden och resultatet. Jag fick 8 

inlägg av 7 studenter. Det ledde till en diskussion i gruppen om olika punkter i resultatdelen.. 

Det var bara intervjupersonernas inlägg jag använde som forskningsmaterial från denna 

diskussion. Resten använde jag som en reflektions- och verifieringsmöjlighet. 

Datainsamlingen skedde under höstterminen 2009. Jag samlade empiri med hjälp av 

kvalitativa och semistrukturerade intervjuer (Kvale 1997) och diskussioner. Jag använde mig 

av ett snöbollsurval (Dahmström 2005 s 237) efter misslyckade försök för att nå 

intervjupersonerna per e-post. Jag utgick från dem jag kände och nådde flera nya personer. 

Jag valde 10 intervjupersoner varav 6 kvinnor. Urvalet speglade könsfördelningen bland 

studenterna vid Högskolan i Halmstad (Nelson m.fl. 2009). Åtta av intervjupersonerna var 

från Sektionen för hälsa och samhälle, HOS. 

För att få information om intervjupersonernas uppfattning om och erfarenheter av aktörskap 

ställde jag frågor till informanterna som rör deras mål med och val av utbildningen, samt hur 

utbildningen och privatlivet påverkade varandra. Jag ställde frågor till dem om deras 

erfarenheter av olika studieformer (exempelvis individuellt arbete, grupparbete, föreläsning, 

seminarium och labb), deras sociala relationer kring utbildningen och deras erfarenheter av 

studentinflytande.  

Min datainsamling bestod av ungefär 10 timmars intervjuinspelningar, fem elektroniska 

inlägg och 2 timmars diskussion på Kårens kafé. Övriga diskussioner använde jag för att 

reflektera över min forskning och att verifiera mina tolkningar. Intervjuerna och 

diskussionerna skedde mellan 15 september och 18 december. Diskussionen pågick på nätet 

mellan den 4 och 10 november. 

Vid ett seminarium presenterade jag min studie för forskningsgruppen involverad i det 

longitudinella projektet på Högskolan i Halmstad (Nelson mfl., 2009). Det var 6 deltagare 

som deltog i diskussionen.  
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Jag ordnade också i samarbete med stödgruppen, några småföretagare och studentkåren en 

diskussionsfest på studentkårens kafé. Det var 13 deltagare som kom till diskussionsfesten. Vi 

diskuterade under nära 2 timmar kring påståendena, hämtade från intervjuutsagorna, att ”en 

invandrare måste satsa dubbelt så mycket för att lyckas i studierna”, ”vi har invandrarhumor 

och det känns tryggare med invandrare” och ”att arbeta för VG är töntigt och överflödigt”.  Vi 

diskuterade också om ”fördelar och nackdelar med invandrarrötter i studierna”. 

 

Tolkning och några reflektioner 

Analysen och datainsamlingen gick hand i hand. Jag kommunicerade aktivt med 

intervjupersonerna under intervjuerna. Det ledde till en ömsesidig reflektion mellan mig och 

informanterna.  

Jag försökte utnyttja varje tillfälle till att stärka min reflektionsförmåga och att studera varje 

aspekt i skolmiljön utifrån mitt forskningssyfte. Jag försökte också lära mig något ur 

lärarperspektivet för att bättre kunna studera studenternas perspektiv. Kursen Att undervisa i 

högre utbildning 1 (som jag deltog i under HT 09), mitt arbete inom undervisningen som 

lärarassistent (inom pedagogikkollegiet på Högskolan i Halmstad) samt mina kontakter med 

lärare och studenter under tiden, påverkade också min forskningsprocess. Jag fick en 

uppfattning att de flesta lärare som jag mött var för den traditionella lärarrollen (Freire 1972).  

Under studiens gång dokumenterade jag intervjuerna via inspelning. Vid analysen lyssnade 

jag på inspelningarna flera gånger. Jag fokuserade målet med utbildningen, invandrarrötters 

inverkan på studierna, lärande och utbildningsrelationer, samt studentinflytande. Jag beaktade 

klass och kön också. Därmed kom jag fram till mönster som utgjorde helhetens 

betydelsebärande dimensioner som samspelade med varandra (Freire 1972). Slutligen möttes 

den tolkade empirin och teorin. Detta skedde där studentrollen och studenternas 

förhållningssätt till lärande, kunskap och utbildning diskuterades, vilket ledde fram till mitt 

pedagogiska förslag.  

 

Jag kunde tyvärr inte nå studenter med östasiatiskt eller afrikanskt ursprung, och få in dessa 

som informanter och stödgruppsmedlemmar. Det är en stor brist i min forskning. Studenter 

med rötter från det gamla Sovjet saknades också. Mitt urval är inte heller representativt för 

samtliga studenter på Högskolan.  

 

Eftersom min studie bygger på intervjuer och diskussioner kan jag inte generalisera i statistisk 

mening. Generalisering är både en etisk fråga och beroende på forskarens 

hantverksskicklighet i att använda sig av teori, tidigare forskning och egna erfarenheter 

(Kvale 1997).  

 

Jag fick informanternas skriftliga medgivande och har anonymiserat deras verkliga namn och 

vissa detaljer för att försvåra identifieringen av respondenterna.  

 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Mina intervjupersoner var Maria, Anette, Selma, Kristina, Sabrina, Frida, Bengt, Adam, 

Magnus och Karlos. De flesta intervjupersonerna var programstuderande utom Selma och 

Bengt. Adam var en avhoppad programstudent. Han var gift. Kristina var gift och hade 

barn. Hon var över 30 år gammal medan alla andra var under 25. Sabrina och Frida var 

nyblivna studenter. Maria, Sabrina, Frida och Magnus var från länder i Mellanöstern. 
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Selma, Kristina, Bengt och Adam kom från länderna på Balkan. Karlos var från ett land i 

Latinamerika medan Anette kom från ett land i Asien.  

 

Jag inleder med att sammanfatta intervjuresultaten, varefter diskussionsdelen tar vid. Jag 

ordnade intervjuutsagorna enligt följande mönster: Flykten från den föreställda 

invandrarstatusen, utanförskapskänsla och invandrarhumor, mindervärdeskänsla, rädslan 

för frihet, en manlig motståndsstrategi och den anpassade individualisten. 

 

Enligt vad jag uppfattade från intervjuutsagorna var det främsta motivet till utbildningen 

flykten från den föreställda invandrarstatusen. Den föreställda invandrarstatusen 

karakteriserades av att ”jobba i lager som truckförare till exempel eller sitta i kassan på en 

stormarknad” (Magnus), ”att städa toaletter” (Karlos), ”att arbeta på restaurang eller att 

städa” (Frida). Mina informanter var ute efter kunskap som är en ”nyckel till ett bra 

arbete”, ”ett bra liv” och ”makt”.   

 

Jag uppfattade en utanförskapskänsla som gavs utryck för i invandrarhumor. Alla uttryckte 

på något sätt en utanförskapskänsla (”vi” och ”dem”- känsla). Alla informanterna sa att ”det 

känns tryggare med invandrare”. Detta kan påverka deras gruppbildning i klassen och även 

deras syn på invandrarrötternas inverkan på studierna. ”Invandrare” tenderar att bilda grupp 

under studierna och umgås med ”invandrare” enligt mina informanters utsagor. Alla 

informanter umgås mest med invandrare i privatlivet fast de motiverar detta med olika 

argument.  

 

Informanterna sa att utbildning ger lika möjligheter för alla samtidigt som de ser på sina 

invandrarrötter som nackdel snarare än fördel för framgång i studierna och i livet.   De flesta 

av intervjupersoner sa att studenter med svenskbakgrund över huvud taget har bättre resurser 

än studenter med invandrarbakgrund. Mindervärdekänslan skapades huvudsakligen till följd 

av språkproblem. ”En student med invandrarbakgrund behöver satsa mer för att lyckas i 

studierna”, menade de flesta intervjupersonerna.  

 

Intervjupersonerna sa att de gillar studieformer som erbjuder variation och ett aktivt 

deltagande. Grupparbete, seminarium och laborationer i detta sammanhang verkar vara mer 

intressanta än föreläsningar för de flesta av informanterna.  Däremot lade alla informanter 

ansvaret för utbildningen på läraren. Ett studentinflytande som innebär ett aktivare deltagande 

i planeringen, genomförandet och utvecklingsarbetet av utbildningen tillsammans med 

lärarna, låg utanför informanternas intresseområde vid intervjutillfället. Detta tolkade jag som 

rädslan för frihet. Samtliga intervjupersoner verkade vara nöjda med att lägga ansvaret på 

lärarna. Sabrina och Frida ansåg att en aktivare delaktighet gör studierna svårare. Adam 

reagerade inför tanken på ett aktivare aktörskap som om det vore orealistiskt och omöjligt 

liksom det var för Che Guevara i hans målsättning i Bolivia (se Sabrina, Frida, Karlos, Adam 

sid 10).  

 

Alla utom en (Kristina) uttryckte sig otydligt, det vill säga både jakande och nekande, när det 

gäller studentinflytande, nämligen huruvida utbildningen ger samma möjlighet till alla och 

ifall det finns möjlighet att påverka kursens form och innehåll. Ingen informant sa sig ha 

tankar eller planer på att vända sig till studentkåren angående utbildningsfrågor.  

Vi är försökskaniner, sa Magnus under intervjun. Han menade att de saknade möjlighet till 

att påverka sin utbildning, och att de agerade som försökskaniner gällande förändringar för 

nästa studentgrupp. 
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När det gäller manlighet - kvinnlighet formulerade Karlos en manlig motståndsstrategi 

baserad på sina föreställningar om arbetsmarknaden och språkproblemen: Eftersom 

invandrarstudenternas språkproblem motverkar prestation i studierna och att man föredrar 

svenskar framför invandrare på arbetsmarknaden är det ”töntigt och överflödigt att arbeta för 

VG”.  Han sa att denna strategi är ganska vanlig bland manliga studenter med 

invandrarbakgrund.  

  

Däremot utryckte Sabrina, Frida, Maria och Anette sin ambition att prestera bättre i studierna. 

Selma förklarade de kvinnliga studenternas bättre prestation med hjälp av deras känslighet 

inför familjens förväntningar. Kristina menade att invandrarbakgrund inte spelar någon roll i 

studier så länge man anpassar sig med en positiv uppfattning om saker och ting. ”Allt börjar 

och slutar med dig” sa hon (den anpassade individualisten).  

Övergripande gav intervjuerna intryck av att mina informanter känner sig aktiva i 

utbildningen medan de inte tror att de kan påverka utbildningens form och innehåll (Kristina 

sa att en student kan i någon mån påverka utbildningens form och innehåll). Efter mina frågor 

sa de att en radikal påverkan är möjlig med studenternas gemensamma vilja och handling, 

men ingen såg att ett sådant behov fanns. Man kan alltid fylla i kursvärderingar eller byta 

utbildning om man inte är nöjd.  

 

Däremot var några skillnader mellan önskat och förverkligat aktörskap intressanta. De som 

menar att en invandrare bör satsa mer än en svensk, ägnar 2-3, i vissa fall upp till 6 timmar åt 

studier per dag enligt uttalanden från Selma, Maria, Karlos, Anette. Hos några verkade det 

också finnas ett glapp mellan ambitioner och ansträngningar. Maria menade att invandrare bör 

satsa mer för att lyckas och hon vill läsa vidare och doktorera. Maria sa sig ägna 20 timmar åt 

studier per vecka. Anette planerar att läsa på magisternivå och ägnade 4 timmar åt studierna 

per dag.  

 
Bengt sa att utbildningen ger lika möjligheter för alla oavsett etnisk bakgrund, men han ansåg 

sig dessutom vara lat. Bengt ansåg även att studenter med invandrarbakgrund behöver lite mer 

uppmärksamhet pga. språkproblem. Sabrina och Frida ansåg sig behöva språklig hjälp och lite 

mer stöd i sina studier.  

 

 

Ett aktörskap som autonom student  
 

Aktörskap hos studenter med invandrarbakgrund stämmer väl överens med studentrollen som 

autonom studerande (se Studiens teoretiska perspektiv). Mina intervjupersoner tycker att de 

ansvarar för sina egna studier. De söker kunskap inom ramen för utbildningsverksamheten. 

De planerar sina studier efter kursbeskrivningen. De deltar i seminarier, grupparbeten, 

föreläsningar och andra utbildningsverksamheter samt fyller i kursvärderingar. De anser att de 

är aktiva under kurserna och att utbildningen ger lika möjligheter för alla. De flesta av mina 

informanter tycker dessutom att systemet fungerar bra.  

 
Hamza: Hur kan man förbättra utbildningen? 

Kristina: Jag har inte tänkt. Det funkar bra som det är nu, tycker jag i alla fall.  

 

Utbildning är för mina intervjupersoner en individuell verksamhet snarare än mellanmänsklig. 

Ingen sa eller menade att de behöver ansvara för utbildningen, utan tvärtom:  
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Sabrina: Jag har tänkt på bara mina studier. Jag har inte tänkt, att jag ska påverka kursen.  

 

Deras ansvarsområde är begränsat till de egna studierna. De samarbetar visserligen med 

varandra De erkänner lärarnas och styrelsens makt samt underkastar sig utbildningssystemet:  

 
Karlos: ”Jag litar på lärarna och lägger ansvaret för att planera, genomföra och utveckla utbildningen på 

dem”. 

 

De ser utbildningen som en bankutbildning som bygger på en fast rollfördelning: 

Ledningen vet bäst om viktiga frågor, såsom tidigare forskning visar, se ovan s 4. 

 

 

 

Bankutbildning som en klassresa genom att förvärva kulturellt 
kapital  
 

Mina informanter trodde att deras studier skulle försvåras om de skulle ta ett bredare ansvar 

för utbildningen (rädslan för frihet):  

  
Frida: Just nu ändamålet är att studera här och få typ ha bra betyg och sluta här, så man orkar inte bryr sig 

inte om schema, planering.. 

Hamza: Kan det bli lättare om ni blir delaktiga vid planeringen? 

Frida: Nej.  

Sabrina: Det skulle bli svårare.  

 

Adam menade att ett aktörskap där utbildning planeras, genomförs och utvecklas av lärare 

och studenter i jämställda relationer är mycket svårt: 

Jag säger bara att du inte kan förändra ett land, du kan inte förändra ett folkslag, du kan inte förändra 

styre i ett land. Det blir svårt. Du får vara revolutionär, Che Guevara. Det tog många år för honom. Till 

slut åkte han till … Han försökte förändra Kuba och kom till Bolivia där han blev mördad i fängelset. 

Förstår du? (skrattar) Det är förändring. Han kämpade och kämpade. Man får bli… (skratt) för att påverka 

ledningen i ett land, skolledningen. Du kan inte göra så mycket, du kan rösta fram någonting, du kan inte 

göra så mycket.  

 

Studentens ansvar är begränsat till bankutbildningens gränser: Man ska inte ansvara för 

utbildningen, utan för sina studier. Studentens ansvar är att själv arbeta så aktivt som möjligt 

för att underlätta sin utbildning som egentligen ska kontrolleras av läraren och myndigheterna.  

 

Utbildningen kan ses som en klassresa (Trondman 1993) för en student med 

invandrarbakgrund. Målet med utbildningen för mina informanter verkade vara att ta sig ut ur 

den klassiska invandrarrollen som exempelvis diskare och restaurangarbetare genom att 

skaffa intellektuellt kapital i form av kunskap, vilket stämmer med tidigare forskning 

(Lundqvists 2005).  

 
Karlos: När jag kom till Sverige hörde jag av andra invandrare att svenskar är rasister och sen när jag kom 

hem sa min mamma. Å men alla svenskar är inte rasister men invandrare måste göra extra ansträngning, 

annars får du bara städa toaletter, sa hon. A så kände jag att jag måste plugga.  

 

Sabrina: Har man ingen utbildning så har man ingen makt. 

Frida: Har man utbildning har man pengar också.  

Har man inte utbildning då måste man arbeta på restaurang och städa.  

 

Bengt: Pengar kommer sen. Har du kunskap har du nästan allting, inte bara pengar.  
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Kunskap är bra för allt, arbete, bättre liv.  

 

Det förefaller som om kunskap uppfattas likadant av alla. Det kulturella kapitalet anses som 

bankkunskap som är en nyckel till individens integration i samhället. 

 
Anpassningsinriktat lärande, kulturell invasion, tystnadens kultur 
 

Mina informanter anpassar sig till en utbildning som planeras, genomförs och utvärderas av 

lärarna och samhället. Deras aktörskap består i att bidra till att sätta igång och effektivisera 

denna rollfördelning.  

 

Magnus förklarar studenternas likgiltighet inför möjligheten att påverka utbildningen (till 

både form och innehåll), som en positiv aspekt av utbildningen. Om alla är tysta då går allt 

bra, anser han. Annars skulle de höja rösten.  

 

Magnus är en student som även sa ”vi är försökskaniner” när han berättade om 

kursutvärderingar. Han menade att de saknade möjligheter att påverka sin utbildning och 

agerade som försökskaniner inför förändringar för nästa studentgrupp. Han sa sig inte veta 

någonting om sina rättigheter som student. Han hade ingen aning om studentkåren. Han 

menade också att man inte behövde studentinflytande, för systemet fungerar bra. Magnus var 

inte ensam om dessa åsikter.  
 

     Kristina: Jag kan inte klaga på någonting. Det är jag som valde att leva här i Sverige, ingen tvingade mig. 

 

Med negativa tankar om saker och ting får man mycket negativ energi. (…) Försök jobba. Okej det funkar 

inte med den. Bytt prova med den här eller.. du vet. Man måste hitta hela tiden nya vägar för att försöka 

anpassa sig så gott det går.  

 

Kristina var ännu mer bestämd vid diskussionsmötet på Kåren. ”Allt börjar och slutar med 

dig” sa hon och syftade på den enskilda studenten. Detta individualistiska tankesätt övervägde 

vid gruppdiskussion där.  

 

 

Jag fick ingen uppfattning från mina informanter, ingen tydlig strategi, rörande hur de 

använder sig av sin kultur med invandrarrötter. Anette svarade jakande, men när jag försökte 

få veta kunde jag inte få ett tydligt svar. ”Jag måste först vara bättre i svenska språket” sa 

Maria. Hon hade varit i Sverige i 9 år. Sabrina sa: ”ditt språk och din kultur ska du använda 

hemma”.  

 

Uttalandet som ”din kultur och ditt språk kan du använda hemma” tolkar jag som en 

underkastelse för en monokulturell utbildning som bygger på envägskommunikation (Sawyer 

& Kamali 2006). Då blir utbildning inte som en syntes mellan olika kulturer utan en kulturell 

invasion (Freire 1972) som kan leda till mindervärdeskänslor, en slags skamkänsla (Scheff 

1994), och motivationsförlust hos studenter med invandrarbakgrund. 

 
Karlos: Jag finner inte kraft i mig för att plugga mer, förstår du. Jag måste anstränga mig tre gånger mer 

än vad en svensk gör för att få godkänt. Jag saknar ord eller jag har svårt ibland att utrycka mig, du vet, 

eller att skriva akademiskt bla bla bla. Hade jag varit född i Sverige hade jag inte haft det. (…)  

 

 
”Den segregerande integrationen” 
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Studenternas mål med utbildningen verkar vara att skaffa kulturellt kapital inom ramen för 

svenska normer och värderingar, för att integrera sig i samhället. Samtidigt tenderar studenten 

huvudsakligen att vistas i en umgängeskrets bestående av andra invandrare:  

 
Karlos: Invandrare bildar grupp i sig själv för första gången. Även om de grupperas blandade, samlas de 

senare.   

Magnus: Vi har invandrarhumor. Vi skojar och skrattar och har roligt på ett invandrarsätt. En svensk har 

svårt att förstå det. Om jag gör det med en invandrare kommer invandraren att skratta ihjäl sig. Men en 

svensk har svårt att förstå det. Han tycker det är konstigt.   
 

Sabrina och Frida: Det känns trygghet med invandrare Man själv letar efter invandrare.  
 

Kristina: Svenskar är inte öppna.  De är mycket försiktiga. Vi invandrare är öppna och mer spontana. 

 

Jag anser att dessa citat pekar, med Scheffs ord (1994), på en ”emotionell samklang” mellan 

studenter med invandrarbakgrund. Detta kallade Magnus för invandrarhumor. Humor anses 

ofta, skriver Martin (2007), som en positiv emotion som leder till skratt och glädje mellan 

människorna. Humor utrycker sig som närhet i mellanmänskliga relationer. Man uppfattar 

varandras ord och handlingar som roliga, sympatiska, intressanta mm. Studenter vid 

diskussionsmöte på Kårens kafé menade att invandrarhumor uttrycker en gemenskap till 

försvar mot känslan av utanförskap. Invandrare kan vara mer öppna gentemot varandra på 

grund av ett gemensamt upplevt utanförskap: Vi är alla utlänningar. 

 

Man upplever stolthetskänsla (Scheff 1994) bland invandrarstudenter, vilket för dem närmare 

varandra medan det uppstår en skamkänsla i svenskars sällskap, vilket skapar distans till dem. 

Mötet med svenskar kan framkalla mindervärdeskänslor så att studenter med 

invandrarbakgrund känner sig otillräckliga. Deras motivation för studierna kan påverkas 

negativt.  

 
Selma: Men jag tror att invandrare får bevisa sig ännu mer för att verka lika bra. Jag tror att det finns 

förutfattade meningar om invandrare, att vi inte kan prestera lika bra. Både från omgivningen och hos 

invandraren själv.   

 

En dold mindervärdeskänsla uppfattade jag när vi reflekterade över blyghet hos Anette och 

Magnus. Anette sa att hon har svårt att lyfta upp handen och ta till orda på föreläsningar. Det 

förklarade hon med sin blyghet inför många. 

 
Anette: De som vill ha svar på frågor lyfter upp handen. 

Hamza: Vill du inte ha svar på dina frågor? 

Anette: Skrattar.  

 

Hon sa att hon inte känner sig säker i stora grupper. Hon känner sig säkrare i mindre 

grupper.  

 
Hamza: Anta att du är i hemlandet med lika många obekanta studenter därifrån, det vill säga 100 studenter 

sammanlagt, varav femtio är från din klass och resten är därifrån [jag nämner nationaliteten] och det är en 

lärare från din nationalitet [jag nämner nationaliteten] som föreläser och språket är engelska där. Kunde du 

lyfta upp handen? 

 

Anette: Bra fråga. Det kunde jag.  

 

Magnus säger att han brukar misslyckas vid redovisningarna på grund av stress som uppstår 
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där. Han är den enda studenten med invandrarbakgrund i sin klass. Jag frågade om han trodde 

att det skulle vara annorlunda i en klass där det fanns större etnisk blandning. Han svarade 

jakande. 

 

Karlos reflekterade på sitt aktörskap under diskussionen på nätet. Han menade att attityden att 

lämna ansvaret för utbildningen till lärarna är lika med att föredra att leva i en diktatur 

(underkastelse).  

 
”(..) de flesta av dem som du intervjuade verkade inte vara villiga att försöka påverka sina studier utan 

istället ansåg de att det var lärarens ansvar att bestämma den lämpligaste utbildningsformen. Varför, 

undrade jag då? Vad kan detta bero på? Vem vill inte vara med och bestämma? Vem vill hellre leva under 

´diktatur´ istället för ´demokrati´?”  

 

Han lade skulden på sin uppfostran i hemlandet:  

 
Om du frågar en invandrare om synen på föräldrar och respekt så kommer du troligtvis att få ett annorlunda 

svar än om du frågade en svensk. Vi har aldrig lärt oss att utveckla den förmågan att ifrågasätta, vi litar helt 

enkelt på att de som håller på med det, gör sitt arbete”. 

 

Det verkar som att Karlos inte tänkte att denna aspekt även kan gälla i Sverige, pga. 

mindervärdeskänslor.  

 

Denna mindervärdeskänsla kan vara ett arv från de mindre utvecklade länder som mina 

informanter har sina rötter i. Det finns en tendens i sådana länder att man imiterar västvärlden 

för att utveckla sig (Hamindhaidari, Agahi & Papzan 2007). En sådan kronisk 

mindervärdeskänsla, skamkänsla (Scheff 1994), är något som jag med mina turkiska rötter väl 

känner igen. Västvärlden är för många intellektuella i Turkiet en symbol för utveckling medan 

Turkiet och liknande länder representerar efterblivenheten. Man försöker anpassa sig till 

västvärlden genom imitation. Om utbildningen inte ger möjlighet till att ifrågasätta denna 

uppfattning kan detta leda till motstånds- eller anpassningsstrategier.  

 

Att sluta sig samman med andra invandrare kan innebära ett motstånd och en tröst. Att det 

känns tryggare med invandrare kan innebära att man slipper de skamkänslor (Scheff 1994) 

som uppstår vid mötet med svenskar. Det kan vara ett nära samband mellan 

mindervärdeskänslan och motståndet. Denna icke erkända mindervärdeskänsla (skamkänsla) 

kan motverka kreativiteten (Scheff 1994).  

 

Ett annat uttryck för motstånd kan vara frånvaron av motivationen att ”arbeta för VG” 

(Karlos): ”När du kommer att bli färdig med utbildningen är det någon annan som prioriteras 

på arbetsmarknaden för du är invandrare”. Detta kan också vara en orsak till bristande 

motivation hos den avhoppade studenten Adam: Utbildningen leder ändå inte till ett bestämt 

arbete och det finns diskriminering på arbetsmarknaden, så då är det ingen idé att plugga, 

menade han. Diskrimineringskänslor kan motverka studiemotivationen hos studenter med 

invandrarbakgrund, som det var fallet i Karlos uttalande.  

 

Det är också en fara att de som lyckas utveckla motivation för ett anpassningsinriktat lärande 

kan utveckla en negativ attityd gentemot invandrare genom att ”lägga ´skulden´ för den 

misslyckade integrationen på personer med invandrarbakgrund” (Kamali (red) 2006). 

 

Manlighet och kvinnlighet 
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Jag har utifrån intervjuutsagorna inte sett något samband mellan informanternas sociala 

bakgrund och deras aktörskap. Kvinnliga informanter nämnde föräldrarnas starka uppmuntran 

till utbildning, vilket väl stämmer överens med tidigare forskning (Lundqvists 2005). Mina 

kvinnliga informanter verkade vara mer motiverade i utbildningen. Sabrina och Frida nämnde 

föräldrarnas förväntningar under intervjun. Dessa stämmer överens med Selmas tolkningar. 

Kvinnliga studenter verkar vara mer känsliga för föräldrarnas förväntningar medan manliga 

studenter kan utveckla motståndsstrategier mot utbildningen: ”Det är töntigt att arbeta för VG. 

Dessutom finns det annat att göra” (Karlos).  

 

De kvinnliga studenternas starkare anpassningsförmåga och det manliga motståndet kan 

tolkas ur ett genusperspektiv. Gilligan (2005) menar att pojkar uppfostras till att bli rebelliska, 

konkurrensinriktade och aktivare enligt de traditionella könsrollerna. Tjejer däremot 

uppfostras till att vara snälla och lydiga. Därför kan kvinnor ha en starkare 

anpassningsförmåga än män. En annan orsak kan vara att kvinnlighet sägs vara öppnare och 

kommunikativare än manlighet till följd av socialisationen. Kvinnor kan därför i större 

utsträckning än män empatisera med andra och söka uppskattning, undvika kritik, prioritera 

överenskommelse och undvika utanförskap och avvikelse. 

  

Nelson och Bengtsson (2008) menade att det är pedagogikämnets karaktär och Högskolans 

studiemiljö som inte går ihop med traditionella manliga normer och värderingar. Nelson anser 

att det kan vara den starkaste faktorn till att män och kvinnor presterar så olika. Nelson 

föreslog att lärarna skulle ge mer uppmärksamhet åt lärande-, utbildningspraktiker och 

utbildningsmiljö. Karlos och Bengt läste olika kurser inom HOS, där antalet kvinnor var 

övervägande. Fler kvinnor än män studerar på Högskolan i Halmstad. ”Studenter med 

invandrarbakgrund kanske behöver lite mer tid av lärarna” sa Bengt, och det påminner om 

Nelson och Bengtssons (2008) ovannämnda slutsatser. Killar med invandrarbakgrund behöver 

kanske lite mer uppmärksamhet av lärarna något som påpekas i tidigare forskning (Severiens 

& Wolf 2008).  

Motståndet hos manliga studenter kan också tolkas som ett motstånd mot de traditionellt 

kvinnliga normer och värderingar som ges uttryck för i anpassningsstrategier i utbildningen.  

 

SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER 
 

Resultatet pekar på en traditionell studentroll som stämmer överens med en bankutbildning som 

bygger på anpassningsinriktat lärande. Bankutbildning resulterar i okritisk kunskap, 

bankkunskap (Freire 1972). Studenternas kultur och förkunskaper faller i stort sett utanför 

studierna. Detta kan leda till underlägsenhetskänslor hos studenter med invandrarbakgrund, 

vilket i sin tur kan motverka kreativitet och leda till motivationsförlust hos studenterna. Detta 

kan vara en förklaring till glappet mellan ambitioner och ansträngningar hos mina 

intervjupersoner och också motverka integrationen i samhället. De som anpassar sig till den 

rådande diskursen riskerar att bortse från systemets brister. Det verkar som om de kvinnliga 

studenternas anpassningstendens också kan vara starkare än männens p.g.a. uppfostran.  

 

En individualistisk attityd riskerar att bli ett stöd för en bankutbildning (vilket reproducerar 

den rådande diskursen) som i sin tur orsakar diskriminering, segregation och en tystnadens 

kultur (Kamali (red), 2006). Detta är en bild av aktörskap hos studenter med 

invandrarbakgrund utifrån mitt perspektiv, mina erfarenheter, mina intervjuutsagor och 

tidigare forskning.  
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Studentinflytande på Högskolan verkar vara ett allvarligt problem i utbildningen. Ingen av 

mina informanter tänkte sig möjligheten att kunna vända sig till studentkåren angående 

utbildningsfrågor. Den dramatiska tillbakagången av studenternas ambition att påverka 

utbildningens innehåll och utbildningsformer (Nelson m.fl. 2009) kan innebära att 

utbildningsverksamheten motverkar studentinflytande. I detta sammanhang är denna studie ett 

ifrågasättande av utbildningen i ett demokratiskt perspektiv men även av den svenska 

jämställdheten i samhället. Den svenska jämställdhetspolitiken kanske reproducerar de 

traditionella kvinnliga normer som gör kvinnorna anpassningsinriktade.  
.  

Jag är medveten om att man utifrån olika perspektiv och erfarenheter kan erhålla andra 

resultat än dem i denna studie. Man kan exempelvis tolka mina informanters aktörskap som 

att systemet fungerar bra, precis som de flesta deltagarna tolkade detta vid diskussionsfest. Jag 

hävdar inte heller att anpassningsinriktade studiestrategier leder till motivationsförlust i varje 

fall. Det kan också leda till en extra ansträngning precis som mina intervjupersoner beskrev: 

En invandrarstudent måste arbeta dubbelt så mycket. Vissa kan trots allt satsa mer och 

prestera utomordentligt bra.   

 

Jag anser med denna studie att mitt användande av teorin som verktyg för att studera 

aktörskap hos studenter med invandrarbakgrund fungerar väl. Intervjuresultaten stämmer 

också med tidigare forskning. Om man inte har ett kritiskt förhållningssätt kan man hamna i 

en kulturellt reproducerande forskning pga. ideologisk påverkan från det rådande systemet 

(Alvesson & Deetz 2000; Alwood & Eriksen 1999). Eftersom mitt resultat pekar på en mer 

traditionell inriktad utbildning på Högskolan i Halmstad kan man även ifrågasätta Freires 

begrepp bankutbildning eller min tolkning av honom. Begreppet är kanske för utopiskt som är 

svårt att tillämpa i praktiken.  

 

Däremot anser jag att resultatet stämmer överens med ett hierarkiskt klassamhälle där 

utbildningen ytterst syftar till att reproducera den rådande ordningen (Freire 1972).  Freire 

(1972) skriver om gränssituationer där man inte ser möjligheter utanför det rådande systemet 

för att man saknar gränsöverskridande kritiskt tänkande och handling.  

 

Jag uppfattade att jag, inför intervjupersonernas ögon, sågs tillhöra lärarkåren. Dessutom 

skedde alla intervjuer i en miljö som kunde symbolisera lärarnas auktoritet. Dessa faktorer 

kan ha bidragit hämmande till att intervjupersonerna agerade utifrån lärarnas imaginära 

förväntningar. Eftersom intervjupersonerna inte såg Kåren som ett organ för studentinflytande 

kan diskussionen på Kårens lokal också innebära en liknande risk.  

 

I min forskning var det få studenter med invandrarbakgrund som ställde upp för intervjuer och 

få kom till diskussionsfesten. Min tolkning är att de inte trodde att sådana arbeten kan 

förbättra utbildningen för dem. Detta kan också bero på mina brister i att finna nya vägar att 

nå fram och kontakta studenter med invandrarbakgrund.  

Jag hade förväntat mig en mer kritisk attityd gentemot utbildningen och ett starkare intresse 

för min forskning från studenterna med invandrarbakgrund.  De kanske har ett svagare 

självförtroende i förhållande till övriga studenter, då speciellt på grund av sin 

mindervärdeskänsla (skamkänsla) och språkproblem. Däremot tror jag fortfarande att 

studenter med invandrarbakgrund kan visa större intresse för studentinflytande om de erbjuds 

möjlighet av lärarna och studentkåren och om studenterna med invandrarbakgrund kan få lite 

mer hopp om att kunna påverka/förändra.  
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Forskningen kan fortsätta med diskussionsmöten med studenterna. Det kan ske med hjälp av 

teman som ”meningen med att vara student med invandrarbakgrund på Högskolan i 

Halmstad” och ”möjligheter och hinder med invandrarrötter i utbildningen”. Att studenter 

med svensk bakgrund deltar kan vara speciellt viktigt, för invandrare blir man i Sverige i 

förhållande till svenskar. Diskussionen kan även inkludera lärare så att diskussionen kan leda 

till förbättringar.  

 

Forskningens nästa steg kan bedrivas med hjälp av studentkåren. Detta kan påverka 

studentkåren till att ta en aktivare ställning för studentinflytande och mångfald.  

 

Jag tror att ordet ”plugg” är intressant för att titta på studenternas förhållningssätt till 

utbildningen. Utbildning för många studenter är ”plugg”, att studera innebär att ”plugga”. 

Studier anses alltså vara korvstoppning. Meningen med en demokratisk utbildning bör vara att 

skapa förutsättningar så att utbildningen förvandlas från ``plugg´´ till en utbildningsaktivitet 

som resulterar i en gemensam ”studenthumor”, som delas av studenter och lärare. Jag tror att 

man inte behöver vara Che Guevara för att få inflytande över utbildningen eller för att göra 

utbildningen roligare och mer intressant. Man behöver bara våga ta reda på möjligheterna via 

mellanmänsklig reflektion och handling.  

 

”Var realistisk och kräv det omöjliga”, precis som Che Guevara en gång rekommenderade. 

Det omöjligas omöjlighet kan vara bara en social konstruktion.  

 
 
PEDAGOGISKT FÖRSLAG 
 
Som pedagogiskt förslag vill jag nämna behovet av en interkulturell utbildning (Sawyer & 

Kamali 2006) och ett studentinflytande. Olika kulturer och språk kan ses som tillgång för 

lärande för såväl individer med invandrarrötter som för studenter med svensk bakgrund.  

 

Studenter med invandrarbakgrund behöver inte stänga in ”sin kultur” på ”hemmaplan” 

(Sabrina). Invandrarkulturer kan aktiveras i utbildningen så att de kan bidra till lärande och 

integration. Detta kan bidra till ett djupinriktat lärande, eftersom lärande bygger på vad 

individerna redan har: språk och kultur. Dessutom möts den svenska kulturen och 

invandrarkulturerna på ett dialogiskt sätt via utbildningsverksamheten så att studenter från 

olika etniciteter får möjlighet att betrakta saker och ting ur olika synsätt och att bli av med 

sina etniska begränsningar, vilket kan leda till nya möjligheter vid identitetsbildning för alla 

studenter.   

 

Kunskap kan då bli en syntes för studenter med invandrarbakgrund snarare än en invaderande 

kunskap (Freire 1972). Det kan bli en möjlighet att bekämpa mindervärdeskänslor som 

uppstår till följd av underordnade maktrelationer och envägskommunikation. Det kan 

innebära ökande kommunikationsmöjligheter för att bekämpa språkproblemet som ett hinder 

för studierna. Denna kunskapssyn kan också vara en strategi för att skapa ett bättre integrerat 

samhälle där alla invånare kan känna sig hemma, ett samhälle som har förmågan att förstå 

andra människor, även från andra kulturer i världen, tack vare de egna medlemmarnas 

ursprungliga kulturella rötter.  

 

Den etniska mångfalden i utbildningen kan främjas med hjälp av studentinflytande. Om 

utbildningen planeras, genomförs och utvärderas i ett dialogiskt samarbete mellan lärare och 

studenter blir varje utbildning en syntes mellan struktur (högskolelagen, förordningar och 
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bestämmelser) och aktörer (studenter och lärare). En sådan miljö kan stödja studenternas 

engagemang och reflektionsförmåga så att de möjligheter och hinder som hänger ihop med 

invandrarrötter beaktas i utbildningen. 

 

Jag tror att metoden Supplemental Instruction, SI (Lunds universitet 1995) kan bli ett verktyg 

för att bekämpa nackdelarna med invandrarrötter. Det är en metod som bygger på ett 

samarbetsinriktat lärande, där studenter arbetar gemensamt för att uppnå ett mål. Alla i 

gruppen ska förstå, och gruppen ska nå sina mål genom att etablera effektiva arbetsrelationer 

mellan sig inom gruppen.  

 

”Vi vill ha någonting som hjälper oss invandrare”, sa Sabrina under intervjun (se även Bengt; 

ovan s 9 och Severiens & Wolf; ovan s 4). ”När jag sätter igång arbetet… jag vill gärna sitta 

med någon som kan visa mig hur jag ska gå tillväga. Allting är nytt för mig. Hur ska jag 

komma igång? Det kan jag inte göra själv. Självklart behöver jag någon som kan hjälpa mig.” 

Frida fortsatte: ” Någon som kan läsa mitt arbete (för att få en extra koll på svenskan) innan 

jag ger den till läraren”. Det verkar som om SI- metoden kan gälla för alla och kan fylla ett 

behov som finns hos nya studenter med invandrarbakgrund. De behöver hitta en studieteknik, 

t.ex. att föra anteckningar, ställa frågor, förbereda sig för tentamen och till att uppnå 

terminologisk färdighet.  

 

Lärande med hjälp av SI stämmer överens med Vygotskijs begrepp, den närmaste 

utvecklingszonen: Den mindre kunnige studenten kan utveckla sig i en dialog med en mer 

kunnig student (Vygotsky 1980). 

 

SI-metoden kan bli ett verktyg för att utveckla dialogiska relationer (Freire 1972) mellan 

studenterna. Dialogen förutsätter utveckling av en alternativ gemenskap som bygger på en 

stark tro på människan, kärlek, ett etiskt ansvar inför den andre, ödmjukhet, solidaritet, 

respekt och kritiskt tänkande.  
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