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OM FRAMTIDEN 
 Ta reda på: hur stor andel av dem som studerar vidare efter 

gymnasiet är utrikesfödda? Sök på SCB (Statistiska centralbyrån) efter 
statistik om vilka grupper som studerar vidare. 

 I det animerade inslaget säger Sol: ”Vi invandrare har inte samma 
möjlighet som svenskarna.”  Stämmer det? Vad tycker du? Motivera 
ditt svar och ge exempel. 

 I den animerade dialogen finns ett tydligt ”vi och dom”-perspektiv. 
Vad kan det skapa för problem med att prata och tänka utifrån ”vi” och 
”dom”? Kan det finnas några fördelar?  

 Sol säger att svenskarna har bättre möjligheter. Men hur länge är man 
egentligen invandrare? Hur många generationer måste gå innan 
barnen slutar kallas  invandrare? När tillhör man gruppen 
svenskarna? Handlar det om att man ska vara född i Sverige, ha ett 
svenskt pass, se ut som en svensk eller handlar det om hur man själv 
känner? Om man själv anser sig som svensk har man då automatiskt 
bättre möjligheter att lyckas? Diskutera i grupp när man är svensk och 
vad ni tror Sol menar med att invandrarna har sämre möjligheter att 
lyckas än vad svenskarna har? 

 Sol och Edo tycker att Tina är otacksam och gör fel som inte tar 
chansen att flytta, plugga och skaffa sig ett körkort. Tycker ni att Tina 
gör fel bara för att hon är tveksam till om hon vill och orkar plugga? 
Måste man vara tacksam och ta alla möjligheter man får bara för att 
det finns andra som inte har möjligheten att göra samma sak? 
Diskutera i grupp vad ni tycker. 

 De unga som talar om sin framtid i det här avsnittet har de några 
fördomar? I så fall vilka? 

 Miranda pratar om att det skulle kunna vara något negativt i 
framtiden att hon är uppväxt i Rosengård ifall en arbetsgivare frågar 
henne var hon kommer ifrån. Hur hade ni tänkt om ni skulle anställa 
någon, spelar det någon roll var personer kommer ifrån? Diskutera 
varför eller varför det inte har någon betydelse vad man har växt upp 
när man söker ett jobb. 

 Skulle det tvärtom kunna vara en fördel att ha växt upp i ett område 
som Rosengård?  


