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Om boken
När vi publicerade ”Den Svenska Koden” blev vi väldigt överraskade av 
det stora gensvar vi fick. Vi blev intervjuade i radio, TV och tidningar. 
Nyhetsbyrån som skrev en artikel om oss sålde artikeln till 16 svenska 
dagstidningar. Självklart var vi stolta men gladast blev vi av all e-post och 
de samtal vi fick från invandrare och svenskar, som berättade hur mycket 
de uppskattade att någon förklarade det svenska beteendemönstret enligt 
egna erfarenheter – och med glimten i ögat.

Vad som förvånade oss var att människor från världens alla hörn hade 
så lika erfarenheter av Sverige och svenskarna. Det är lätt att tro att kod-
krockar mellan den svenska koden och andra kulturers koder har olika ka-
raktär. Enligt den respons vi fick på ”Den svenska koden” är så inte fallet. 
Detta gav oss hopp om att vår nya bok ”Den Svenska Skolkoden” kan bli 
lika relevant och omtyckt av alla utländska föräldrar med barn i svenska 
skolor som ”Den Svenska Koden” har blivit.

Marie Bengts och Anna Falkenmark har fungerat som balanserande kraft 
i denna bok. Marie som även skrev ”Svenne”-bitarna i ”Den Svenska 
Koden” är fritidspedagog och journalist och har alltså en riktig insider-
kunskap om den svenska skolan. Anna har fyra barn i olika åldrar och 
man kan lugnt kalla henne för expert! Metta Fagreaus hjälpt till med några 
avsnitt. Hon har bl a varit lärare på Franska skolan och Tensta gymnasium 
där den överväldigande merpartern av eleverna har utländsk bakgrund.

Min egen kunskap om den svenska skolan är definitivt inte ”insiderkun-
skap” - under hela min dotters skoltid har jag känt mig väldigt utanför!

Vi hoppas att du kommer att tycka om vår bok och att våra erfarenheter 
kan vara till lite nytta för dig. /uli

uli 
bruno

Marie 
Bengts

Anna 
Falkenmark
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Att tänka på 

Vi bär ansvaret
Innan vi går in på hur den svenska skolan fungerar vill jag prata lite om 
våra barns situation i det svenska samhället.

Det är vi föräldrar som har ansvaret för att våra barn just nu befinner sig i 
Sverige och att de ska klara sig i den svenska skolan och i samhället. Det 
var förmodligen inte barnets val att flytta till Sverige. Att våra barn ham-
nade just här beror på våra handlingar i hemlandet och vårt förhållande 
till det. Några av oss fick fly från krig, kanske var du eller din partner 
medlemmar i ”fel” parti, har ”fel” religion, tillhör ”fel” etnisk grupp eller 
erbjöds ett attraktivt jobb i Sverige.

Oavsett skälet så är det vi föräldrar som har placerat våra barn i ett främ-
mande samhälle. Det är därför också vår skyldig-
het att hjälpa barnen att förstå Sverige och klara 
sig här.

Att inte rusta barnet för det liv det kommer att leva 
här är ungefär som att skicka det ensamt ut i  sko-
gen utan karta, mat och en ringaste idé om vad som kan hända i form av 
vilddjur och väder. Klart att barnet går vilse, blir rädd och kan komma på 
avvägar! /uli

Livet blir lättare om vi kan den svenska 
koden
Den egna inställningen till samhället är viktig. Man får inte stöta bort allt 
som är svenskt bara för att man inte förstår det. 
Jag vet att det är inte lätt. Jag var arg på svensk-
arna och Sverige i säkert fem år när jag kom hit. 
Det var så svårt med kravet på distans, jag kom ju 
jämt för nära, skrattade för högt och ställde frågor 
som svenskarna tyckte var alldeles för närgångna. 


