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It is in a time of changes when the human being mainly seeks for its identity. In today’s glo-

balized and internationalized society where people meet whom belongs to various religions, 

talks different languages and are carrying on different values and previous experiences. This 

has resulted in a multiculturalism and diversity in the “Swedish school”. As a teacher and 

pupil in this school of multiculturalism you are daily faced by individuals that either you de-

fine yourself as or in relation to.  

       The purpose of my study is for me to show how pupils with foreign background look on 

the multicultural school, and also how they create their identity in relation to the diversity 

offered by the school. I visualize in my study which concepts and reasoning the pupils use 

when they are talking about their school and how they create themselves. The study was 

based on two “focus group interviews” conducted in a school in a multicultural community in 

Stockholm. 

       I have through my focus group interviews tried to find answers to how they look at the 

multicultural school and how they form their identity in relation to each other.  

The socio-cultural perspective on the teaching is the theoretical basis of the essay. In addition 

to the socio-cultural perspective I have chosen to bring up three concepts which have been 

essential for this essay, “multiculturalism/diversity”, “ethnicity” and “identity”.        

       The pupils who participated in the study is in favor of the multicultural school, where 

they talk about a friendship above “limits” as nationality and religion, and also a knowledge 

about their fellow pupils. The identity is formed and adopted to the social context pupils are 

in, they align who they are after the context they are in. The “Swede” on the other hand, is 

missing in the multicultural school, where the Swedish language is considered being desira-

ble. The pupils are creating their identity in relation to a “Swedish one”. 
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1. Inledning 

Mångkulturalitet och mångfald är idag ett faktum i den svenska skolan. Många ser på mång-

kulturaliteten som en styrka och tillgång, den mångkulturella skolan blir en plats att bredda 

sitt sociala och kulturella kapital på. Mångkulturaliteten bidrar till något ”extra” i undervis-

ningen, men den känslan delas inte av alla. I segregerade förorter väljer hundratals barn och 

ungdomar varje dag att pendla till en skola som inte ligger i det egna bostadsområdet. I och 

med det fria skolvalet kan barn och unga välja vilken skola de vill gå i.1 Därmed väljer många 

att vända ryggen till de närliggande, mångkulturella skolorna och söker sig till det ”svenska”, 

som inte går att finna i det egna bostadsområdet. 

        Mycket forskning har gjorts kring mångkulturaliteten i samhället och den mångkulturella 

skolan. Ny pedagogik har utformats och anpassas till den nya situationen som den svenska 

skolan står inför. Att studera fenomen som varför elever väljer att lämna förorternas mångkul-

turella skolor för ”svenska” innerstadsskolor är av stor vikt. Något som är minst lika intres-

sant och viktigt att studera är vad elever som stannar kvar i dessa mångkulturella skolor anser 

om skolan. Hur ser elever med invandrarbakgrund på den svenska, mångkulturella skolan? 

Att få reda på hur elever ser på sin skolsituation och vad de anser att de saknar är värdefull 

information. Att förstå eleverna leder till att kunna skapa ett tillstånd där eleverna känner sig 

tillfredsställda med sin skola och undervisningen. Vad anser de som är kvar om den mångkul-

turella skolan? Är dessa lämnade till en situation som inte är ”hållbar” och riskerar att få en 

sämre undervisning och självkänsla? 

       I den här studien kommer jag att intervjua elever med invandrarbakgrund som går i en så 

kallad mångkulturell skola, för att se hur de uppfattar sin skola men också hur de skapar sin 

identitet i relation till den. Jag väljer att lyfta fram synen på den mångkulturella skolan ur 

ungdomarnas eget perspektiv, det är av stor vikt att få en förståelse för hur de tänker och re-

sonerar kring den mångkulturella skolan. Det är eleverna som får komma till tals i den här 

studien, och det är utifrån deras utsagor som jag ska försöka lyfta fram hur elever med invand-

rarbakgrund ser på den mångkulturella skolan. 

        Då jag valde skola utgick jag från kriteriet att majoriteten av eleverna skulle ha invand-

rarbakgrund, och min förförståelse och synen på skolorna i kommunen där jag valt att genom-

föra min studie, är att det nästan bara går elever med annan etnicitet och modersmål än svens-

                                                                 

1 Bunar, Nihad & Kallstenius, Jenny ”Valfrihet, integration och segregation” Utbildningsförvaltningen 2007 s. 4 
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ka där. När jag kom till skolan förväntade jag mig att endast se ett fåtal svenska elever, ut-

spridda i skolan och att endast lärarna skulle vara etniskt svenska. Min förutfattade mening av 

skolan visade sig dock vara fel. Majoriteten av eleverna hade invandrarbakgrund, och fram-

förallt i de yngre klasserna var detta extra tydligt. Men i högstadiet och i årskurs 9, där jag 

valt ut mina informanter visade det sig att det gick fler ”svenskar” i klasserna än vad jag trott. 

Jag insåg då att min bild av skolans elevsammansättning påverkats av kommunen som helhet, 

att många med invandrarbakgrund är bosatta där. Men också av medias bild av den mångkul-

turella skolan, där endast ”invandrare” går, som ständigt kräver extra resurser. Min förutfatta-

de bild av både skolan och eleverna sattes på prov, och under fokusgruppsintervjuernas gång 

kom jag på mig själv att vid flera tillfällen inse att min bild av dessa elever och deras skolsitu-

ation inte alltid stämde överens med verkligheten. 
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2. Bakgrund 

Som bakgrund för min studie väljer jag att kort beskriva vad den svenska grundskolan innebär 

och vad dess funktion är i dagens samhälle. Anledningen till att jag valt att fokusera på just 

grundskolan har delvis med det fria skolvalet att göra, ungas rätt att få välja vilken skola de 

vill gå i, och dels att grundskolan är, som det hörs av namnet, grunden för kommande studier 

och yrkesliv. Jag har även valt att beskriva vad den interkulturella pedagogiken innebär och 

vikten av att förankra den i dagens skola i det mångkulturella samhället. 

        Grundskolan i Sverige är obligatorisk för alla barn som bor i landet, och består av nio 

läsår.2 De allra flesta grundskolor i landet är kommunala och hittills har det varit vanligt att 

barnen går i skolan som tillhör kommunen de är bosatta i. Detta innebär inte att alla måste gå i 

den kommunala skolan utan barnen kan, tillsammans med sina föräldrar, välja att gå i en an-

nan kommunal eller fristående grundskola.3 Under senare år, i och med det fria skolvalet, har 

antalet barn och unga som lämnar skolorna i den egna kommunen till förmån för innerstadens 

skolor ökat. Så många som var femte elev i Stockholm väljer att gå i en annan skola än den i 

det egna bostadsområdet, oavsett om det är en kommunal eller friskola.4 Vad som styr grund-

skolans utbildning är bland annat läroplanen, skollagen och Skolverkets föreskrifter.5 

        Läroplanen (Lgr 11) innehåller skolans värdegrund, dess övergripande mål och riktlinjer 

för utbildningen, detta är förordningar fastställda av regeringen.6 Skollagen fastslår att utbild-

ningen ska syfta till att eleverna inhämtar och utvecklar kunskap och olika värden. Utbild-

ningen ska vara till förmån för eleverna och skapa ett ”livslångt lärande”.7 Då skolan är byggd 

på demokratiska värden är ett mål med dess utbildning att ”förankra och förmedla respekt för 

de mänskliga rättigheterna”. Skolans uppdrag är också att förmedla värdet av människolivets 

okränkbarhet, att förmedla kunskaper om individens fri- och rättigheter, alla människors lika 

värd samt solidaritet med svaga och utsatta. 8 I Lgr 11 skrivs det att skolans uppgift är att låta 

                                                                 

2 http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/om_grundskolan  
3 http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/om_grundskolan/hur-ser-verksamheten-ut-

1.4289  
4 Bunar, Nihad & Kallstenius, Jenny 2007 s. 4 
5 http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/om_grundskolan/vad-styr-verksamheten-

1.4291  
6 ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”, Skolverket, s. 3 
7 ”Ibid s. 7 
8 Ibid s. 7 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/om_grundskolan
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/om_grundskolan/hur-ser-verksamheten-ut-1.4289
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/om_grundskolan/hur-ser-verksamheten-ut-1.4289
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/om_grundskolan/vad-styr-verksamheten-1.4291
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/om_grundskolan/vad-styr-verksamheten-1.4291
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eleven finna och skapa sin ”unika egenart”9, frågan är i vilken mån detta förekommer, friheten 

att skapa sin identitet, och hur dessa elever skapar denna ”unika egenart”. 

        Läroplanen talar om den växande globaliseringen, internationaliseringen och det höga 

kravet som ställs på individens förmåga att leva med den kulturella mångfalden och allt vad 

den innebär.10 Samhället som skapats i och med invandringen och globaliseringen innebär en 

kulturell mångfald och detta har i sin tur ställt nya krav på utbildningen. En så kallad ”inter-

kulturell” utbildning och pedagogik har blivit ett resultat av det mångkulturella samhället, och 

ett redskap för att på ett så bra sätt som möjligt bedriva undervisningen i ett klassrum fyllt av 

elevers olikheter och olika förutsättningar. 

       Begreppen interkulturellt och mångkulturellt förhållningssätt gjorde entré i den svenska 

skolkontexten i början av 1980-talet i en statlig utredning, Språk och kulturarvsutredningen.11 

Resultatet av denna utredning influerades av ett europeiskt perspektiv på kulturell mångfald 

och utbildandet av ”invandrare”.12 Man valde nu att ersätta den så kallade ”invandrarunder-

visningen” med interkulturell undervisning, som skulle innefatta alla elever i skolan. Betän-

kandet lade interkulturell undervisning och perspektiv som grund för utbildningsväsendet.13 

      Med begreppet mångkulturell menade man att det var ett tillstånd, exempelvis ett mång-

kulturellt samhälle som består av medborgare från olika kulturer, etniciteter, religioner och 

nationaliteter. Vad interkulturell då innebär är handlingar och rörelser mellan dessa individer. 

Då en mångkulturalitet existerar krävs det ett interkulturellt perspektiv för att dessa individer 

ska kunna förhålla sig till varandra på bästa möjligt sätt. I den mångkulturella skolan ställs 

alltså ett krav på interkulturell pedagogik och ett interkulturellt ledarskap av skolledning och 

lärare. Inom utbildningsväsendet står begreppet interkulturalitet för en process, en interaktion 

mellan individer.14 

       I dagens skola har lärarrollen bytt inriktning från att lära ut färdig kunskap till att vägleda 

och handleda eleverna i det egna kunskapssökandet. Här krävs en interkulturell kompetens av 

lärarna. Den interkulturella pedagogiken blir i sin tur användbar i ett mångkulturellt klassrum, 

där det är av vikt att erkänna och söka förstå elevernas olika kulturella uppfattningar och vär-

deringar.15 Ett sådant arbete är nödvändigt för att kunna skapa en interkulturell kommunika-

                                                                 

9 Ibid s. 7 
10 Ibid s. 7 
11 Ibid s. 14 
12 Ibid s. 15 
13 Ibid s. 15 
14 Ibid s. 17 
15 Ibid s. 28 
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tion i klassrummet, dels mellan lärare och elever men också eleverna emellan. Tanken är att 

nå en insikt om allas likheter och olikheter, samt att självet är en produkt av den rådande kul-

turen. Med detta menas att vi alla är formade av kulturen och kontexten vi befinner oss i, alla 

bär vi med oss förutfattade meningar och fördomar som vi inte alltid är medvetna om. 

       Läroplanen anpassas efter samhällssituationen då globalisering och migration har skapat 

ett mångkulturellt samhälle och en lika mångkulturell skola. Det ligger i skolans uppdrag att 

värna om de mänskliga rättigheterna och förankra demokratiska värderingar hos eleverna, där 

medmänsklighet är ett av de viktigaste. För att på bästa sätt klara av en undervisning i ett 

klassrum som rymmer så många olika religioner, kulturer, sexuella läggningar och språk 

krävs en ny form av pedagogik. En pedagogik som tar tillvara på elevernas tillgångar, en så 

kallad interkulturell pedagogik.  
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att belysa hur elever med invandrarbakgrund upplever den mång-

kulturella svenska skolan. Samt hur de skapar sin identitet i relation till skolan och dess mång-

fald, utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

Frågeställningen som jag söker finna svar på är 

 Hur ser elever med invandrarbakgrund på sig själva och sin mångkulturella skola? 

 Vilka identiteter skapar eleverna i relation till sin bakgrund, skola och klasskamrater? 
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4. Ett sociokulturellt perspektiv 
 

Som teoretisk utgångspunkt för min studie har jag valt ett sociokulturellt perspektiv, då jag 

vill försöka förstå hur elever med invandrarbakgrund ser på den mångkulturella skolan och 

hur de skapar sin identitet i relation till skolan. Sociokultur innebär samspelet mellan männi-

skor och där individen dels formar sin identitet och dels sin uppfattning om andra. Det socio-

kulturella mötet ”skapar” på sätt och vis individen, då det är i relation till vår omvärld och 

andra individer som vi blir till och skapar vår identitet, och då lämpar sig denna teori till mitt 

syfte och frågeställningar. Utöver en teoretisk referensram och utgångspunkt finns det tre be-

grepp som jag anser blir särskilt tydliga i min studie, mångkulturalitet, identitet och etnicitet. 

Dessa kommer jag att, längre fram, försöka förklara och ställa i relation till skolan och peda-

gogiken. 

       Roger Säljö (2003) ser på lärandet som ett resultat av all vår mänskliga verksamhet, i 

varje vardagliga möten och samtal, och därför kan inte lärandet enbart kopplas till skola och 

utbildning. Han menar att kunskap reproduceras och förnyas ständigt i vårt samhälle, och är 

alltså en viktig faktor för samhällsutvecklingen. Kunskap är vad individer och det större kol-

lektivet lär sig från sociala interaktioner och situationer, hur man lär sig från det och använder 

det i framtiden.16 Detta innebär att lärande sker dels på individuell nivå men också kollektivt 

inom ramen för den givna kontexten. Lärande och kunskap uppstår i sociala situationer och i 

möten med sin omgivning. Däremot har synen på vad kunskap faktiskt är och vad produktiv 

kunskap innebär förändrats genom tiden. Kunskap och dess innebörd förändras och anpassas 

efter omvärldens krav. Även hur man skapar kunskap och inlärning är ständigt i förändring, 

och beroende av kontexten och den kulturella omgivningen man befinner sig i.17 

        Inom ett sociokulturellt perspektiv ser man inte på kontexten som något som ”påverkar” 

individen, utan människan ”ingår” i kontexten. Säljö menar att vi som individer blir påverka-

de av kontexten vi befinner oss i, men samtidigt är vi själva med och skapar den genom våra 

handlingar och förståelse. Det ena leder inte till det andra utan våra handlingar är med och 

skapar och återskapar kontexterna de befinner sig i. Sammanfattningsvis kan man säga att 

kontexten väver samman den sociala praktiken och formar den till en helhet. Yttranden och 

                                                                 

16 Säljö, Roger ”Lärande i praktiken”  Stockholm: Prisma 2003 s. 13 
17 Ibid s. 14 
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handlingar får sin specifika mening utifrån den givna kontexten de befinner sig i och därför, 

menar Säljö, krävs det en kontext för att uttalandet och handlingen ska bli begripliga.18 

        Utifrån ett sociokulturellt perspektiv fokuserar man bland annat på det mänskliga tän-

kandet och själva samspelet mellan individen och gruppen. Vad man då söker att förstå är 

bland annat hur kunskapen produceras på kollektiv nivå och hur den sedan reproduceras och 

hanteras på individnivå.19 Människan är en social varelse och ingår i olika sociala samman-

hang med andra människor. Hon anpassar sitt sätt att agera och tänka efter det sociala sam-

manhanget hon befinner sig i och ”spelreglerna” som gäller för den tiden och platsen. Vi talar 

och agerar på ett specifikt sätt och därmed bidrar vi också till att reproducera den rådande 

sociala praktiken.20 Individen handlar utifrån de erfarenheter och kunskaper som han eller hon 

har av omgivningen och vad som är tillåtet och förväntas av den.21 Lärandet i sig är inte att 

behärska en viss kunskap isolerad, utan måste förstå sammanhanget den blir viktig i. En män-

niska agerar alltid i en viss kontext i en viss praktik, då man definierar sina handlingar utifrån 

situationen man befinner sig i. En och samma handling kan ha olika betydelser i olika situa-

tioner och sammanhang. För att förstå det sociokulturella perspektivet krävs en förståelse för 

att tänkandet och handlandet är situerade i kontexter och utifrån det skapa en förståelse för 

sambandet mellan sammanhang och individuella handlingar.22 

       Dysthe (2003) menar att begreppet ”social” har två olika betydelser, men att dessa hänger 

samman. ”Social” innebär dels att alla är länkade till en kultur och en gemenskap, och kultu-

ren påverkar det sätt på vilket vi handlar och tänker, och dels betyder ”social” att ingå i rela-

tioner, vara i interaktion med andra människor. Det är i interaktion med andra som vi erfar 

vad kultur handlar om och vilka värderingar den uttrycker. Enligt Dysthe har lärandet med 

relationer att göra, att lärande framförallt sker genom samspel med andra, där kommunikatio-

nen är ett viktigt redskap i själva läroprocesserna. Lärandet är mer än det som sker i huvudet 

på en elev, det uppstår i en kommunikation mellan lärandemiljön och den enskilde indivi-

den.
23

 Vidare menar hon att själva interaktionen och samspelet mellan individer är avgörande 

för lärandet. Kunskapen konstrueras i samspelet mellan individer i en given kontext där det 

väsentliga är individens deltagande i dessa samspel.
24

 

                                                                 

18 Ibid s. 135 
19 Ibid s. 18 
20 Ibid s. 104 
21 Ibid s. 128 
22 Ibid s. 130 
23 Dysthe, Olga (red.) ”Dialog, samspel och lärande” Lund: Studentlitteratur 2003 s. 31 
24 Ibid s. 41 
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        Hundeide (2003) menar att vi hela tiden definierar människor i vår omgivning. Vi till-

skriver dem egenskaper för att vi på ett lättare sätt ska kunna kategorisera och organisera vår 

omvärld. Vad dessa egenskaper också tillåter är ett givet förhållningssätt gentemot individer-

na.25 Vi tar oss friheten att tolka och definiera individerna i vår omgivning, sedan behandlar vi 

dem utifrån dessa egenskaper, som vore de självklara, och slutligen blir de självuppfyllda. 

Våra definitioner av andra, och vice versa, får stor betydelse för hur vi handlar och ser på oss 

själva.26 I ett klassrum är det vanligt att olika ”roller”, eller definitioner, fördelas eller förhand-

las fram mellan deltagarna. Eleverna tar till sig olika definitioner och egenskaper som till-

skrivs dem, som om de vore självklara roller, och beter sig efter dessa. Hundeide menar att 

elevens självuppfattning kan komma att bli ett resultat av denna fördelning av olika roller som 

tillskrivs eleven, med eller utan dennes samtycke, och ställer honom eller henne i olika posi-

tioner som påverkar relationerna till klasskamraterna, lärarna och även föräldrarna.27 

4.1 Identitetsbegreppet 

Det är i en tid av förändringar som man som mest strävar efter identitet och dess betydelse, 

förändringar är allt från krig, ekonomisk kris eller flykt där människans tillvaro skakas om. 

von Brömssen (2006) menar att vi befinner oss i en sådan tid, en tid som innebär förändringar 

genom globalisering och vad hon kallar ”kulturella flöden”.28 Men för att få en djupare förstå-

else av begreppet identitet, och dess roll för individen är det nödvändigt att teoretisera och 

problematisera begreppet.29 

        Begreppet identitet kommer från det latinska ordet ”identitas” som kan översättas till 

”densamme”. Det ställer frågor om hur människan blir den hon är. Vem är jag? Vem är du 

och vad har vi gemensamt? Sedan problematiseras dessa frågor och svar. I grunden handlar 

identitet om likheter och skillnader, en gränsdragning mellan ”jag och du”, men skapar också 

en tillhörighet. Genom att definiera sig som någon eller på ett visst sätt så antingen skiljer 

man sig från någon som är annorlunda eller skapar en gemenskap med någon som definierar 

sig på liknande sätt.30 Tidigare har man sett på identiteten som något enhetligt, medan det nu-

                                                                 

25 Ibid s. 145 
26 Ibid s. 146 
27 Ibid s. 147 
28 Lorentz, Hans & Bosse Bergstedt (red.) 2006 s.41-42 
29 Ibid s. 42 
30 Ibid s. 43 
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mera ifrågasätts då identitet ses som mångfaldig, splittrad och obestämd. Identiteten skapas 

och förändras, den blir aldrig helt färdigkonstruerad, samtidigt kan en och samma individ in-

neha flera olika identiteter. 

        Globaliseringen har lett till en förändring i samhället, inte bara i Sverige utan över hela 

världen. Det har skapats en större kulturell mångfald då bland annat utbildningsväsendet och 

arbetsmarknaden förändrats, och människor kan flytta över landsgränser på ett nytt sätt. Den 

kulturella mångfalden har även förändrat många skolor i Sverige. Utöver de positiva effekter-

na detta medför har det uppstått en större form av bland annat diskriminering, islamofobi, 

rasism och etnocentrism.31 von Brömssen menar att debatten kring den mångkulturella skolan 

och den interkulturella undervisningen problematiserar processerna för ett identitetsskapande. 

Då språket vi använder är fastlåst i termer av ”vi och dem”, skapar detta gränser mellan indi-

vider och även skapar en kategorisering. Vad som behövs är att nya slags identiteter måste 

finna en relevant terminologi, begrepp för att förklara dessa nya och skiftande identiteter som 

inte infaller under endast en kategori. Begreppen måste även kunna belysa mångfalden och 

komplexiteten i dessa identiteter och framförallt kunna förklara dem.32 

       I den här studien har jag valt att använda mig av begreppet identitet främst som ett red-

skap för att förstå hur eleverna bygger sina personligheter, tankar och resonemang i relation 

till skolan men också i relation till sina klasskamrater. Begreppet ”identitet” får här represen-

tera skapandet av ”jaget” i relation till den Andre. Hur eleverna formar sig själva i relation till 

sina klasskamrater. Identiteten är det eleverna definierar sig som och hur den här identiteten 

hela tiden formas och anpassas efter det givna sammanhanget.  

4.2 Mångkulturalitet och mångfald 

Från att samhället varit monokulturellt med en nästintill homogen befolkning har de senaste 

tre decennierna inneburit en stor förändring i och med migrationen. Idag är det svenska sam-

hället både mångkulturellt och internationellt.33 Förutom ett förändrat samhälle har det även 

bidragit till att flerspråkigheten bland elever som går i den svenska skolan ökat. Den mångkul-

                                                                 

31 Ibid s. 49 
32 Ibid s. 55 
33 Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans (red.) ”Möten i mångfaldens skola” Lund: Studentlitteratur  2010 s. 15 
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turella skolan har varit föremål för debatt i många år nu, frågan är hur man kan utveckla en 

pedagogik som tar hänsyn till mångfalden och det mångkulturella samhället.34 

        Begreppet mångfald kan ha olika betydelser utifrån vilka teoretiska utgångspunkter, per-

spektiv eller intentioner man har då man studerar och förklarar begreppet. Det innebär att be-

greppet mångfald är kontextuellt och måste studeras utifrån sammanhanget eller situationen 

det används i. Vad som förefaller självklart är att begreppen mångfald och mångkultur ger en 

bild av att det existerar en samling av olika kulturer. Problematiken, enligt Lahdenperä 

(2010), består i frågan om vem som får rätten att definiera skillnaderna kulturerna emellan. I 

dagens Sverige, med hänsyn tagen till bland annat lagen om lika behandling, består mångfald 

av religion, sexuell läggning, etnicitet, kön och nationalitet.35 

        Lorentz (2010) skriver om den framtida skolan med mångkulturaliteten i fokus. Då 

mångfalden ses som en viktig del av skolans arbete ställs frågan om vilken plats skolan har i 

dagens mångkulturella och globaliserade samhälle.36 Är skolan en del av samhället den befin-

ner sig i, eller avgränsad från den närliggande omgivningen? Lorentz skriver att ett mångkul-

turellt perspektiv är eftersträvansvärt inom både pedagogiken och samhället i övrigt. Ett 

mångkulturellt perspektiv som strävar efter att inkludera alla elever i undervisningen och 

klassrummet oavsett etnicitet, kultur eller nationalitet.37 

        Huruvida mångfalden kan bli en del av det pedagogiska arbetet är en svår fråga att be-

svara, då definitionen och betydelsen av begreppet mångfald varierar. En mer entydig formu-

lering och tolkningssätt till begreppet behövs, men frågan som Lorentz ställer är ifall detta är 

möjligt.38 Problematiken ligger i att det faktiskt inte går att förhålla sig till mångfald på ett 

entydigt sätt. Det postmoderna vetenskapliga sättet att förstå mångfald på är att belysa och 

lyfta fram just olikheterna och komplexiteten som mångfalden innebär och variationerna den 

innehåller.39 

        Det har i dagens läge uppstått en slags ”konflikt” mellan skolan och dagens ungdomar. 

Denna ”konflikt” ligger i att lärarna inte längre kan utgå från att alla elever har samma för-

förståelse, värdegrund eller tidigare erfarenheter som läraren själv eller den övriga skolan. 

Genom att ta hänsyn till elevernas olika etniciteter, religioner och kulturella värderingar blir 

skolan en inkluderande plats. För att skolan verkligen ska ta tillvara på mångkulturaliteten så 

                                                                 

34 Ibid s. 16 
35 Ibid s. 19 
36 Ibid s. 174 
37 Ibid s. 176-177 
38 Ibid s. 182 
39 Ibid s. 183 
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bör den bli en plats där eleverna har en möjlighet att behålla och utveckla den egna kulturen 

samtidigt som de tar till sig och utvecklar den ”svenska” kulturen och värdegrunden som sko-

lan vilar på. Detta skapar en ”flerkulturell” identitet.40 

       Motsatsen till en mångkulturell undervisning är vad von Brömssen kallar för monokultu-

rell utbildning, där en stor del av elevernas behov, tidigare erfarenheter och förståelse exklu-

deras ur undervisningen för att den ”inte passar in”, istället för att ta tillvara på den. Idag ställs 

det ett större krav på den svenska skolan att utgå från elevernas erfarenheter och inkludera 

dem i undervisningen. Skolan ska kunna hantera komplexiteten som detta innebär, och det 

med hjälp av en mångkulturell och interkulturell undervisning.41 Den mångkulturella under-

visningen har felaktigt nog, enligt von Brömssen, associerats med de segregerade förortssko-

lorna och en undervisning enbart för ”invandrare”. Detta tänkande bidrar till att se den mång-

kulturella undervisningen som en avvikelse från majoritetsbefolkningens undervisning. Vad 

forskare däremot är eniga om är att den mångkulturella undervisningen bör omfatta alla elever 

och genomsyra hela undervisningen.42 

   

4.3 Etnicitetsbegreppet 

Hylland-Eriksen (1998) skriver om begreppet etnicitet och menar att själva etniciteten blir till 

genom sociala situationer och möten med andra människor och deras värderingar. Begrepp 

som etnicitet och nationalism har på senare år fått en framträdande roll i och med invandring 

och folkförflyttningarna över världens länder, som lett till skapandet av nya etniciteter.43 Be-

greppet kan studeras utifrån olika vetenskaper och angreppssätt, men gemensamt för dessa är 

att se etnicitet som något som kategoriserar människor och grupprelationer.44 Etnicitet har 

med gruppidentifikation att göra, där den betonar en gemensam utgångspunkt för medlem-

marna inom gruppen.45 Detta bidrar också till att den etniska identiteten inte går att undvika 

när den väl tillskrivs en individ. 

       Vad Hylland-Eriksen lyfter fram kring begreppet etnicitet som är relevant för min studie 

är medlemmarnas tendens att söka sina jämlikar. Han menar att människor som flyttat till ett 

                                                                 

40 Linde, Göran (red.) ”Värdegrund och svensk etnicitet” Lund: Studentlitteratur 2001 s. 133 
41 Ibid s. 52 
42 Ibid s. 53 
43 Hylland Eriksen, Thomas ”Etnicitet och nationalism” Falun: Nya Doxa 1998 s. 10 
44 Ibid s. 12 



 16 

annat land många gånger söker sig till släktingar och andra medlemmar ur den egna gruppen. 

Trots att den sociala och kulturella omgivningen är förändrad så behåller individen sin etniska 

och kulturella identitet.46 Etniska grupper definieras inte isolerade, utan det är i relation till 

omvärlden och andra grupper som den egna gruppen definieras. Gruppidentiteten måste alltså 

ha en motpart för att kunna definieras och identifieras. Vidare är då etniciteten en del av de 

sociala relationerna mellan den egna gruppen och medlemmar ur andra grupper som anses 

vara av en annan kultur. Etniciteten kan också ses som en identitet i relation till den Andre.47 

        För att individen ska ta till sig och skapa en etnisk identitet måste den ge honom eller 

henne något som för individen anses vara värdefullt, exempelvis vissa värderingar och regler. 

Men ibland kan dominerande grupper utifrån tillskriva individen en viss etnisk identitet som 

den många gånger inte vill tillhöra.48 Det är när den etniska identiteten blir utsatt för hot ut-

ifrån, så som kränkningar eller ifrågasättanden, som den blir som mest betydelsefull. Då iden-

titeten skapas i relation till andra så blir dess gränser direkt avgörande när ett tryck utifrån 

uppstår och påverkar dessa gränser.49 Den etniska identiteten fungerar alltså som ett redskap 

för att ”hålla en ordning” i den sociala verkligheten individen befinner sig i. 

        Lahdenperä (2001) skriver om svenska skolans värdegrund och hur den fungerar både 

som inkluderande men också exkluderande diskurs. Där menar hon att värderingar är en cen-

tral del av kulturen och hur dessa gemensamma värderingar fungerar som markör för att visa 

på gruppens samhörighet, men också uteslutandet av andra grupper. Genom den dokumente-

rade värdegrunden kan man finna den, vad hon kallar, etnonationella kulturen, som skapar 

självkänsla, identitet, samhörighet och ordning i ett samhälle. Men också ett utanförskap för 

den som inte ”passar in” i dess värderingar.50 

        Kulturen är en del av människans sociala värld och skapar en hel del av våra värderingar. 

Den innefattar individens föreställningar men också etniska fördomar. Med etniska fördomar 

menas en förhandsinställning och stereotypisering av andra folkgrupper och deras etniska 

kultur. Lahdenperä skriver att genom de etniska fördomarna stärks den egna självkänslan och 

blir en hjälp för individen att organisera sin sociala omgivning. Etniska fördomar blir då iden-

titetsformande för den enskilde, som genom att skapa ett ”jag” även definierar den Andre, den 

som inte liknar ”jaget”. Med etniska fördomar i ”bagaget” kan individen rättfärdiga sina hand-

                                                                                                                                                         

45 Ibid s. 14 
46 Ibid s. 17 
47 Ibid s. 22 
48 Ibid s. 46 
49 Ibid s. 99 
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lingar, vare sig de är bra eller dåliga, utan att förstöra sin självbild.51 Handlingar och värde-

ringar som är kulturellt bundna kan alltså ses som etnocentriska. Etnocentrism handlar om 

tron på den egna kulturens överlägsenhet, ”jaget” blir överlägset den Andre.  

       Jag har valt att använda mig av begreppet etnicitet som den grupptillhörighet som elever-

na många gånger tillskriver sig själva eller andra i sin omgivning. Etnicitet i den här studien 

representerar den grupptillhörighet som innehåller värderingar som är viktiga för dess med-

lemmar, i det här fallet eleverna.  

 

 

                                                                                                                                                         

50 Linde, Göran (red.) 2001 s. 116 
51 Ibid s. 117 
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5. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt har jag valt att lyfta fram resultat från tidigare forskning som gjorts kring det 

fria skolvalet med fokus på förortsskolor i Stockholm stad samt forskning kring pojkar med 

invandrarbakgrund och deras identitetsskapande i skolans värld.  

        Integrationsverket arbetar med återkommande rapporter till regeringen om utvecklingen 

av integrationen i samhället. I en bilaga till Rapport integration 2005 ligger fokus på diskus-

sionen om mångfald och integration. Den centrala delen i denna bilaga som skrivits av Bunar 

& Kallstenius (2006) beskrivs vilka konsekvenser det fria skolvalet medfört för en del segre-

gerade och stigmatiserade förortsskolor i Stockholm. Författarna tar upp hur en del skolor 

inom olika Stockholmsförorter, genom statliga bidrag och reformer, ändrat på skolans profile-

ring och vidtagit åtgärder, men där eleverna ändå söker sig till innerstadens skolor och lämnar 

den stigmatiserade, kommunala skolan i sina bostadsområden.52 Vad författarna menar är att 

de segregerade förortsskolorna brottas med svårigheter så som dåliga elevbetyg, stigmatise-

ring, samt stor personalomsättning. Trots massiva insatser visar studien att elevutflödet fort-

sätter, eleverna väljer att lämna de ”invandrartäta” skolorna för att de anser att de får bättre 

framtidsmöjligheter i innerstaden.53  

       Vad som framgår av rapporten är bland annat att stigmatiseringen kring förorterna påver-

kar elevernas självförtroende och inger hopplöshet om framtiden. Genom att lämna den stig-

matiserade skolan upplever eleverna att de åtminstone överkommit ett hinder inför framti-

den.54 En problematik som dock uppstår när eleverna tagit sig till andra skolor är att stigmati-

seringen även följer med till den nya skolan. Många av dessa ungdomar upplever att fördo-

marna kring det egna bostadsområdet finns på den nya skolan och gentemot dem själva.55 I 

den nya skolan blir de istället representanter för de segregerade förorterna och fördomarna 

kopplas till elevernas identitet.  

       Det framgår också att många av eleverna fått höra av kamrater från det egna bostadsom-

rådet att deras personlighet förändrats sedan de bytt skola. Det gäller allt från sättet de klär sig 

till hur de äter. Identiteten skapas om på nytt i den nya miljön och i relation till de nya 

                                                                 

52 Bunar, Nihad & Kallstenius, Jenny ”I min gamla skola lärde jag mig fel svenska” Rapport integration 2005 - 

Bilaga 2006 s. 9 
53 Ibid s. 10 
54 Ibid s. 47 
55 Ibid s. 48 
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klasskamraterna.56 Genom att försöka passa in har dessa elever märkt hur ”annorlunda” de 

är.57 Vad Bunar & Kallstenius kan konstatera är att det som eleverna tjänat och förlorat på 

bytet av skola är en del av sin tillhörighet. De står med ena foten i den gamla tillhörigheten 

och den andra i den nya skolans tillhörighet. Åt vilket håll de än vänder sig definieras de som 

annorlunda av omgivningen.58 

        En annan studie som Bunar & Kallstenius (2007) genomfört har även den sin grund i 

valfrihetsreformen och elevomflyttningarna mellan kommunala och fristående skolor i Stock-

holm stad. Det fria skolvalet innebär att eleven har rätt att välja vilken skola han eller hon vill 

gå i, oavsett om det är en fristående eller kommunal skola. Det är bland annat det höga antalet 

elever med annat modersmål än svenska, skolans dåliga rykte och dålig publicitet i media som 

får föräldrar att vilja flytta sina barn från skolor i det egna bostadsområdet till mer ”svenska” 

skolor, och framförallt till innerstaden.59 Föräldrarnas önskemål är att eleverna på ett bättre 

sätt ska få komma i kontakt med det ”svenska” och därmed få ett bättre språk och skolresultat. 

       En del i denna studie handlar om att synliggöra hur elever resonerar kring situationen i 

sin skola och bostadsområdet i relation till det fria skolvalet. Frågan som ställs är vad som 

händer med de ungdomar som väljer att stanna kvar i dessa mångkulturella skolor.60 Bostads-

områdets rykte och status ses som någonting negativt, och det är något de skolbytande elever-

na vill komma ifrån. När Bunar & Kallstenius intervjuar eleverna som valt att stanna kvar om 

hur de ser på sitt bostadsområde blir svaret att de trivs där. De anser att bostadsområdet är 

lugnt och tryggt och de lyfter fram närheten till vänner och bekanta.61 Elevernas bild och upp-

fattning kring sin hemkommun kopplas till bilden som den offentliga debatten skapat kring de 

mångkulturella områdena. De två bilderna går isär då elevernas bild är tämligen positiv, men i 

den mediala bilden framstår områdena som styrda av kriminella gäng samt präglade av en 

otrygghet bland ungdomar.62  

       Något som dominerat under intervjuerna med eleverna är kategoriseringen mellan 

”svenskar” och ”invandrare”. Dessa elever talar inte om det ”svenska” som ett mål de vill 

uppnå, eller funderar på att byta skola för att komma närmare det ”svenska”. Det eleverna 

lägger fokus på och det de lyfter fram är att, om fler svenskar skulle flytta till området och om 

                                                                 

56 Ibid s. 49-50 
57 Ibid s. 51 
58 Ibid s. 54 
59 Ibid  s.6 
60 Ibid s.4 
61 Ibid s.16 
62 Ibid s.17 
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fler svenska elever går i områdets skolor, kommer bilden som omgivningen har av området att 

förändras.63 Även det svenska språket är något som diskuteras under intervjuerna och något 

eleverna lägger stor vikt vid. Vad de efterlyser är närvaron av elever med svenska som mo-

dersmål för att de själva ska lära sig en svenska som är accepterad och ”tillräckligt bra”.64 Bo-

stadsområdes status och rykte, dess symboliska värde, är av stor betydelse för eleverna och 

deras identitetsskapande.65 Dessa ungdomar tvingas leva med den negativa bilden som om-

givningen har av bostadsområdet och alla fördomar som det innebär. Vad som framkommer 

ur intervjuerna är att mångkulturaliteten inte är ett problem för dessa ungdomar, utan proble-

matiken ligger i att det övriga samhället har en negativ bild av mångkulturalitet och som inte 

riktigt accepterat den.66 

        Rickard Jonsson (2007) spenderar ett läsår i en högstadieskola i en Stockholmsförort där 

han följer ett gäng killar för att försöka förstå hur maskulinitet konstrueras i skolvardagen 

samt hur killarna använder olika språkliga uttryck för att skapa sig själva i relation till sin om-

givning. Han beskriver bland annat en gemenskap som dessa elever har, gemenskapen formas 

och skapas i sättet de kommunicerar med varandra och hur de umgås.67 Men för att bli en del 

av denna gemenskap krävs att man kan behärska språket eller få en inbjudan menar han. Från 

en elev med svensk etnicitet som går på skolan får Jonsson höra att det är ”invandrarna” som 

befinner sig på mötesplatsen och att de verkar ha en bättre gemenskap än ”svenskarna”. Ele-

ven menar också att på skolan är det en fördel att vara ”invandrare”, eftersom de sällan är 

ensamma. Vad Jonsson förstått så kallas gruppen som befinner sig i denna gemenskap för 

”invandrarna”, och att det görs en åtskillnad mellan dem och ”svenskarna”.68 

       Vad den här gruppen av ”invandrare” har gemensamt är erfarenheter av en uppväxt i 

samma bostadsområde, ett ”eget” språk och att inte kategoriseras som ”svensk”. Språket som 

används bland ”invandrarkillarna” i skolan skapar en gemenskap mellan dem, men också ett 

”vi” och ”de andra”.69 En utgångspunkt för Jonsson är att det inte existerar ett givet sätt att 

beskriva vilka killarna är och vilken grupp de tillhör. Killarna kan under dagen skifta både 

identitet och grupptillhörighet och det gäller att förstå vilka processer som skapar killarnas 

identiteter. Vad han kommer till insikt om under tiden på skolan är att killarna sällan väljer 

                                                                 

63 Ibid s.18 
64 Ibid s.19 
65 Ibid s.25 
66 Ibid s.25 
67 Jonsson, Rickard ”Blatte betyder kompis” Stockholm: Ordfront 2007 s. 20 
68 Ibid s. 22 
69 Ibid s. 24 
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fritt vilka de vill vara, utan en viss diskurs är vad de har att utgå från, och vad som kategorise-

rar dem som en specifik grupp.70 ”Jaget” skapas genom interaktion och utifrån vissa ramar och 

handlingsutrymmen. 

        Eleverna som Jonsson följer menar att ”svenskar” inte är uteslutna ur deras gemenskap, 

kriteriet för att bli respekterad och accepterad handlar om att vara sig själv. Därför menar kil-

larna att en ljusare hårfärg eller ett svenskt namn inte är något hinder för att ändå tillhöra ”in-

vandrarkillarna”.71 Genom att inte kalla sig själva för ”svenskar” konstrueras en bild av att 

svensken är någon annan än killarna i gruppen. ”Invandrarkillen” är en stereotyp som skapas 

utifrån vissa normer. Det är viktigt, menar Jonsson, att inte förbise skapandet av kategorise-

ringarna som visar vem som är svensk och vem som inte är det. Genom att benämna någon 

som ”invandrare” skapas en stereotyp i en vardag där kategoriseringen utgår från det svenska 

som norm. Ju längre bort från det ”svenska” man kommer desto mer ”invandrare” blir man.72  

 

 

                                                                 

70 Ibid s. 26 
71 Ibid s. 68-69 
72 Ibid s. 270 
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6. Metod 

6.1 Hermeneutik som metodansats 

 

Hermeneutik handlar om att tolka, analysera, förstå och slutligen förmedla till läsarna vad 

budskapet i texten är. Anledningen till varför jag valt hermeneutik som redskap då jag analy-

serar mina intervjuer är att hermeneutiken är lämplig när studiens syfte är att få tillgång till 

informanternas egna upplevelser och synsätt. Då jag vill få fram hur elever ser på den mång-

kulturella skolan och hur de ser på sin identitet är hermeneutiken ett bra tolkningsredskap. 

Som Westlund (2009) skriver så är just denna metodansats lämplig för att förmedla ungas 

upplevelser av olika fenomen i skolans värld. Men hermeneutiken är inte entydig utan inne-

håller flera olika inriktningar, vilket innebär att det inte finns någon enhetlig metod för hur en 

tolkningsprocess går till.73 

        Mitt syfte är att försöka förstå hur elever ser på den mångkulturella skolan och hur de 

skapar sin identitet i relation till skolan och klasskamraterna. En förståelse för deras resone-

mang får jag bäst genom ett så kallat ”innifrånperspektiv”. Här spelar även förförståelsen en 

stor roll. Vi alla bär med oss olika fördomar och förutfattade meningar och det är viktigt att 

vara medveten om att forskaren bär med sig sina egna upplevelser kring ämnet som studeras, 

in i tolkningsprocessen.74 

        Inom hermeneutiken är det framförallt texter som utgör det empiriska materialet, och det 

är detta material som senare kommer att bli föremål för analys och tolkning. Vad Westlund 

särskilt pekar på är vikten av att finna de frågor som texten ställer till läsaren eller forskaren. 

Tanken är inte att forskaren ska överösa det empiriska materialet med på förhand fastställda 

frågor som han eller hon vill ha svar på. Forskaren ska låta texten tala fritt, vara lyhörd och 

finna textens frågor, intentioner och mönster. 75 Det är något jag försökt ta hänsyn till, att visa 

en öppenhet mot materialet då jag vid flera tillfällen dels lyssnat på ljudinspelningarna och 

dels läst transkriberingarna. Detta för att just finna underliggande meningar, mönster och ten-

denser. Det är också forskarens roll att förmedla textens budskap så pass bra att distansen 

mellan informanterna och läsaren ska minska.  

                                                                 

73 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert ”Handbok i kvalitativ analys” Stockholm: Liber 2009 s. 62 
74 Ibid s. 64 
75 Ibid s. 70 
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6.2 Fokusgrupper 

En fokusgrupp utgörs av en grupp människor som samlas för att under en begränsad tid disku-

tera ett ämne med varandra. Den här gruppen leds av en samtalsledare, även kallad moderator. 

Moderatorn är den som introducerar ämnet och ställer följdfrågor och lyfter ämnet ur olika 

aspekter under samtalets gång. Tanken med fokusgrupper är inte att var och en blir intervjuad 

eller utfrågad för sig utan deltagarna ska fritt diskutera ett på förhand givet ämne, presenterat 

av moderatorn.76 I mitt fall valde jag att genomföra två fokusgruppsintervjuer, en med enbart 

flickor och en med pojkar. Jag intog rollen som moderator och hade veckan innan intervjuerna 

ägde rum informerat dessa elever om hur intervjuerna skulle genomföras och vilket ämne som 

skulle diskuteras.  

        Fokusgrupper som arbetsmetod har under de senaste åren kommit att användas inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Där används fokusgrupper för att bland annat studera 

människors attityder, föreställningar och värderingar om ett givet ämne.77 Syftet med min stu-

die är att undersöka och söka förstå elevernas synpunkter och resonemang kring den mångkul-

turella skolan och därför passar fokusgruppsintervjuer för att samla in ett sådant empiriskt 

material. Det är även av stor vikt för mig att fånga gruppdynamiken och hur eleverna diskute-

rar med varandra, för att försöka se och förstå hur de skapar sin identitet i relation till var-

andra. Denna gruppdynamik försvinner då man intervjuar informanterna enskilt.  

        Wibeck (2010) skriver om olika gruppers blandning av individer och hur olika faktorer 

kan påverka grupprocessen och dynamiken. Hon talar bland annat om de individuella fakto-

rerna, där olika personlighetsdrag kan påverka de andra deltagarna. Har man en deltagare som 

är väldigt öppen och utåtriktad kan det påverka de andra deltagarna så även de öppnar sig i 

diskussionen, och vice versa. Hon skriver också om så kallade ”demografiska variabler” som 

innefattar bland annat utbildning, religion, kön och etnisk härkomst. Interaktionen överlag 

tenderar att underlättas om deltagarna har något gemensamt, så som tidigare erfarenheter, 

utbildning eller intressen.78 En fördel har varit att mina informanter har varit klasskamrater i 

många år, de är alla jämngamla, bor i samma kommun och de flesta av dem har samma etnis-

ka bakgrund.  

                                                                 

76 Wibeck, Victoria ”Fokusgrupper” Lund: Studentlitteratur 2010 s. 11 
77 Ibid s. 11 
78 Ibid s. 29 
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       Det är viktigt att försöka skapa en så intressant diskussion som möjligt då detta tenderar 

att skapa en samhörighet.79 Att tänka på att formulera frågorna så att eleverna har lätt att förstå 

vad som efterfrågas, samtidigt som jag som moderator försöker göra dem så intressanta som 

möjligt för att fånga elevernas uppmärksamhet och sätta igång en tankeprocess hos dem. Som 

forskare måste man vara medveten om att olika forskningsstrategier kan ge olika typer av data 

och att resultaten kan komma att bli olika.80 Fördelarna med gruppintervjuer är bland annat 

gruppdynamiken som uppstår och som forskaren får stor nytta av, en större bredd av idéer 

uppstår ju fler deltagarna är och att eleverna gemensamt kan komma fram till olika åsikter och 

slutsatser, som de sedan kan diskutera vidare på under samtalets gång.81 Framförallt så kan 

gruppintervjuer demonstrera det sociala samspelet82 och det är även detta sociala samspel jag 

vill komma åt – hur eleverna formar sin identitet i relation till varandra och vilka begrepp som 

de använder sig av under samtalets gång om den mångkulturella skolan. 

6.3 Urval 

Då jag funderade kring vilken sorts skola jag skulle utgå från i mina gruppintervjuer och var-

ifrån jag skulle hämta mina informanter var kriteriet att skolan skulle bestå av majoriteten 

elever med invandrarbakgrund. Jag ska med min studie försöka belysa hur elever med invand-

rarbakgrund ser på den mångkulturella skolan, vilket innebär dels att informanterna måste ha 

en annan etnicitet än svensk och dels att skolan ska innefatta en mångfald av etniciteter, reli-

gioner och språk. Jag valde att fokusera på en kommun som under de senaste åren varit i me-

dias blickfång, dels på grund av den ökade organiserade brottsligheten som fått fäste i kom-

munen, men också för det höga antalet nyanlända som kommunen tagit in. Just antalet nyan-

lända och flyktingar som nu befinner sig i kommunen, utöver att den sedan tidigare har ett 

stort antal medborgare med invandrarbakgrund, fick mig att välja en skola inom denna kom-

mun. Just blandningen av etniska svenskar, elever som är födda i Sverige men har annan et-

nisk bakgrund och de nyanlända eleverna och interaktionen dem emellan och hur eleverna 

förhåller sig till varandra skulle vara intressant att se. 

       Då jag letade efter en lämplig grundskola, träffade jag en bekant som arbetar på en grund-

skola i kommunen, där just majoriteten av eleverna har invandrarbakgrund. Han arbetar som 

                                                                 

79 Ibid s. 31 
80 Ibid s. 50 
81 Ibid s. 51 
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NO-lärare på skolan och blev min kontaktperson, genom hans hjälp fick jag tillstånd av skol-

ledningen att utföra mina intervjuer på skolan. Han hjälpte mig även att finna elever som ville 

delta i intervjuerna, och fungerade som en mellanhand mellan mig och eleverna. Till mina 

fokusgruppsintervjuer behövde jag fem flickor och fem pojkar, då jag ansåg att det var till-

räckligt för att ge ett rikligt underlag för att besvara mina forskningsfrågor, och framförallt att 

en gruppdynamik skulle kunna uppstå. Huruvida eleverna var födda i Sverige eller inte spela-

de ingen roll, och inte heller vilken etnicitet de tillhörde. Jag skickade in studiens syfte samt 

intervjufrågorna (Bilaga 1) till kontaktpersonen som såg till att samtliga elever hade tillgång 

till dessa innan intervjuerna ägde rum. De tio första eleverna som tackade ja, var de som slut-

ligen deltog. Jag skickade sedan ut information till hemmen (Bilaga 2), där de kunde kontakta 

mig angående intervjuerna och om de inte gav sitt tillstånd till att barnen deltog i intervjun.  

6.4 Valet av separat flick- och pojkgrupp 

Tidigare studier har visat att pojkar och flickor på olika sätt söker social bekräftelse, där flick-

or i större utsträckning än pojkar söker den personliga kontakten med läraren.83 Pojkar där-

emot tenderar att strukturera en hierarki där de placerar sig själva, läraren och klasskamrater-

na. Dock är målet detsamma för alla, att skapa sin identitet och få den bekräftad av omgiv-

ningen.84 Detta innebär att pojkarnas strategi att identifiera sig och få uppmärksamhet är oftast 

mer högljudd än flickornas. En lärare i sin tur har ett behov av att kontrollera sin klass och 

hålla en ordning i sitt klassrum. Detta leder till att läraren många gånger håller fokus på just 

pojkarna i klassrummet.85 Svårigheterna som lärare ofta har med att disciplinera pojkarna le-

der till att de oftast hamnar i undervisningens centrum, medan flickorna som ”klarar sig själ-

va” ställs åt sidan.86 

        Det finns en föreställning om att pojkar och deras agerande ses som ett hot mot ordning-

en i klassrummet, och därför fokuserar lärarna i högre utsträckning på pojkarna.87 Det är mot 

bakgrund av denna föreställning som jag medvetet valt att göra separat pojk- och flickgrupp 

under intervjuerna. Jag ser dock inte pojkarna som ett hot utan, som jag nämnde ovan, pojkars 

                                                                                                                                                         

82 Ibid s. 52 
83 Öhrn, Elisabet ”Könsmönster i klassrumsinteraktion” Göteborg: Vasastadens bokbinderi 1990 s. 8 
84 Ibid s. 8 
85 Ibid s. 16 
86 Ibid s. 16 
87 Ibid s. 17 
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uppmärksamhetssökande kan många gånger vara högljutt och dominerande och jag velat und-

vika en situation där flickornas talan inte förs fram. Med stöd i Örhns (1990) studie kring 

flickor och pojkars olika identitetsskapande hade jag valt samma tillvägagångssätt om mina 

informanter varit etniskt svenska. Dock har jag i detta fall även gjort valet baserat på min för-

utfattade mening kring eleverna. Jag valde att separera pojkar och flickor med hänsyn till ele-

vernas kulturella bakgrund. Många av dessa elever kommer från Mellanöstern och kulturer 

där det exempelvis inte är tillåtet för flickor att ha pojkvänner. Jag vill att läsaren ska vara 

medveten om, och därför betonar jag, att detta är mina egna förutfattade meningar. Huruvida 

jag har rätt eller fel i mina antaganden kan jag inte komma fram till, och det är heller inte syf-

tet med studien, utan jag väljer att låta flickorna bilda en egen fokusgrupp där de kan och vå-

gar tala fritt. Skulle ämnen som förhållanden och sexualitet dyka upp under samtalets gång får 

flickorna en möjlighet att diskutera det fritt. Detta resonemang gäller även för pojkarnas del, 

där även de kan känna sig obekväma att tala öppet om en del ämnen i närheten av flickor. 

 

6.5 Etiska ställningstaganden 

Det etiska ansvaret över det empiriska materialet och dess resultat ligger på mig som forskare. 

Därför har jag tagit hänsyn till Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets forsk-

ningsetiska principer då jag planerat min studie, metod och utformandet av mina intervjufrå-

gor. Som forskningsrådet skriver i dokumentet om etiska principer så är forskningen viktig för 

samhällets utveckling. Men detta innebär inte att informationen som forskaren fått fram får 

användas hur som helst, därför krävs det en del forskningsetiska överväganden från forskarens 

sida.88 

        Kravet för individskydd kan sammanfattas i fyra olika huvudkrav, varav den första kallas 

informationskravet.89 Informationskravet innebär att forskaren ska informera sina informanter 

om vilken uppgift de har i den rådande studien samt forskarens syfte med studien. Samtidigt 

är det viktigt att deltagarna blir informerade att de kan avbryta sin medverkan när som helst.90 

Detta har jag tagit hänsyn till och gett ut informationen dels genom min kontaktperson på sko-

lan, som meddelat eleverna om syftet med mina intervjuer innan de tackat ja till medverkan, 

                                                                 

88 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer – inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning” Elanders 

Gotab 1990 s.5 
89 Ibid s.6 
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och dels när jag personligen träffade eleverna i samband med gruppintervjuerna. Samtidigt 

informerades eleverna om att det är upp till dem själva hur länge de vill delta och på vilka 

villkor.91  

        Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att bestämma om de vill delta 

eller avstå. Då samtycke måste hämtas av vårdnadshavaren om deltagaren är under 15 år,92 

skickade jag information och mina kontaktuppgifter till deltagarnas hushåll, trots att alla del-

tagare fyllt 15 år då intervjuerna ägde rum. Enligt forskarrådet kan ett samtycke inhämtas av 

exempelvis läraren eller skolledningen, om studiens ämne inte är av privat eller känslig na-

tur.93 Jag valde dock att även lämna information till vårdnadshavarna, även om jag fått ett 

godkännande från skolan att genomföra intervjuerna, då jag var osäker på om ämnet klassades 

som privat eller känsligt.  

       Den tredje etiska principen är konfidentialitetskravet, och även den jag främst förmedlat 

till deltagarna innan intervjuerna inletts. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter från 

deltagarna ska ges konfidentialitet och ingen obehörig ska få ta del av dem. Uppgifterna ska 

hanteras och avrapporteras på ett sätt så ingen ska kunna identifiera enskilda deltagare i studi-

en. 94 Utomstående ska heller inte komma åt uppgifterna. Jag har vid flertalet tillfällen försäk-

rat eleverna om att de, skolan och även kommunen de bor i ska ges största anonymitet. Jag har 

alltså i denna studie gett samtliga deltagare och skolan fingerade namn och endast vilken 

årskurs eleverna går i stämmer överens med verkligheten. Detta för att ingen utomstående ska 

ha möjlighet att identifiera deltagarna.95 

        Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifterna och in-

formationen om de enskilda deltagarna endast får användas i forskningssyfte.96 Det empiriska 

material jag samlat in är endast till för min egen studie och syftar till att besvara min fråge-

ställning. 

                                                                                                                                                         

90 Ibid s.7 
91 Ibid s.10 
92 Ibid s.9 
93 Ibid s.9 
94 Ibid s.12 
95 Ibid s.13 
96 Ibid s.14 
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6.6 Genomförande 

Eleverna som deltog i fokusgruppsintervjuerna hade dagarna innan intervjuerna ägde rum, via 

kontaktpersonen, fått information kring studiens syfte, samt tillgång till frågorna som skulle 

ställas under intervjun. Tanken var att eleverna skulle vara medvetna om syftet samt förbe-

redda på frågorna för att det skulle bli en så bra diskussion som möjligt. Fokusgruppsintervjun 

med flickorna ägde rum den 16 november, och pojkarnas den 17 november 2011. Vi slog oss 

ner i ett ledigt rum i skolan för att eleverna inte skulle känna sig alltför främmande inför situa-

tionen. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes efter skoltid, för att de skulle kunna sitta och 

diskutera i lugn och ro utan att behöva avbryta för lektioner eller liknande. 

        Närvarande under den första intervjun var fyra flickor, då en valde att i sista stund avbry-

ta sin medverkan, och under den andra intervjun medverkade fem pojkar. Samtliga elever har 

annan etnicitet än svensk, och har sina rötter i mellanöstern och Nordafrika.  Då intervjuerna 

inleddes började jag med att presentera mig själv och mitt syfte, efter min presentation var det 

dags för deltagarna som kort fick berätta vilka de var, om de är födda i ett annat land och har 

gått i andra skolor än i den nuvarande. Tanken var att jag skulle få en bild av eleverna och 

möjligtvis deras tidigare erfarenheter kring skolan. 

       Därefter var det dags att sätta i gång intervjun och i de båda intervjuerna utgick jag från 

en intervjuguide (Bilaga 1). Den innehöll övergripande frågor och teman som jag tänkt skulle 

behandlas och diskuteras under själva gruppintervjuerna. Utöver de större frågorna ställdes 

olika följdfrågor beroende på hur diskussionerna utvecklades. Båda gruppdiskussionerna på-

gick i ungefär 40 minuter, och samtliga elever var delaktiga under diskussionerna och alla 

hade något att säga till om. Vid några få tillfällen var det en eller två ur gruppen, framförallt 

under pojkarnas fokusgruppsintervju, som talade mest och högst och jag var rädd för att resten 

av deltagarna inte skulle få något att säga till om. Men det visade sig att klasskamraternas 

dominans snarare ”triggade” resten av gruppen att lyfta fram sina åsikter, som antingen höll 

med eller uttryckte en avvikande åsikt. En förutsättning för att få så rikt material som möjligt 

är att låta informanterna, i mitt fall eleverna, svara på så öppna frågor som möjligt. Som sam-

talsledare strävade jag efter att låta eleverna utveckla sina resonemang, tankar och erfarenhe-

ter så mycket som möjligt, för att jag skulle få användbart och detaljerat material till min stu-

die.  
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6.7 Bearbetning 

I denna uppsats har jag valt att i respektive fokusgruppsintervju redogöra för de större, över-

gripande teman som togs upp under samtalen, och kommer därför inte att redogöra för de 

mindre frågor eller ämnen som endast diskuterades ytligt. Jag har även valt att presentera re-

sultatet från respektive intervju var för sig, då ämnena som diskuterades i grupperna i vissa 

fall skilde sig åt. Genom att separera materialet blir det förhoppningsvis lättare för läsaren att 

orientera sig i elevernas utsagor, dock väljer jag att behandla materialet som ett gemensamt 

material under analysen.  

        När fokusgruppsintervjuerna var avslutade, valde jag att transkribera materialet och för-

sökte så ordagrant som möjligt återge elevernas utsagor och resonemang. Jag har dock valt att 

göra mindre justeringar för att texten skulle bli mer skriftligt korrekt. Under transkriberingen 

försökte jag även komma ihåg hur flickorna och pojkarna satt i relation till varandra, när de 

satt och funderade och hur de tittade på varandra. Jag fick förlita mig på mitt minne då jag 

endast spelat in rösterna under fokusgruppsintervjuerna. 

       Då jag analyserade materialet försökte jag tyda ut vissa samtalsämnen eller ”teman” som 

eleverna främst diskuterade och vad de hade att säga om dessa. Jag har tagit hänsyn till ele-

vernas utsagor och resonemang och på bästa möjliga sätt försökt tyda dessa för att verkligen 

förstå eleverna. Slutligen fick jag avgränsa materialet, och i denna uppsats har jag valt att re-

dogöra för det som är relevant för min frågeställning och syfte. 

 

6.8 Validitet 

Validitet har att göra med tolkningen av materialet som samlats in under gruppintervjuerna. 

Validitet innebär även att forskaren håller sig till sitt syfte, att han eller hon verkligen studerat 

det som sagts ska studeras. Begreppet validitet innebär i stort sett trovärdighet. Ju starkare 

validitet desto mer trovärdig är materialet och dess resultat. 

        Vad som kan minska trovärdigheten under en gruppintervju är exempelviss om inte del-

tagarna säger vad de tycker, förvränger sina ”historier”, eller inte säger sådant som går emot 

normen – vad som är socialt accepterat att säga. Även faktorer så som platsen gruppdiskus-
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sionen äger rum på påverkar validiteten, många gånger negativt. Då deltagarna kan känna sig 

främmande och osäkra kan de hålla inom sig det de egentligen vill säga.97 

        Man kan i efterhand bedöma materialets validitet genom att efter intervjun fundera över 

hur situationen och atmosfären var. Var den öppen, tillåtande och ärlig? Hur gick det att und-

vika grupptryck? Många faktorer kan påverka ett material och resultats validitet. Det är upp 

till forskaren att fundera över detta för att till slut kunna stärka validiteten.98  

       För att stärka validiteten i min egen studie har jag under fokusgruppsintervjuerna försökt 

relatera mina intervjufrågor till min frågeställning så mycket som möjligt. Då eleverna ham-

nade på sidospår under diskussionerna styrde jag in dem på ämnet igen, för att mitt empiriska 

material skulle bli så relevant som möjligt. Genom att fokusera på min frågeställning och att 

skapa en öppen och bekväm miljö för eleverna har jag försökt påverka dels fokusgruppsinter-

vjuerna och dels materialet på ett positivt sätt för att slutligen få ett trovärdigt och användbart 

resultat. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

97 Wibeck, Victoria 2010 s. 144 
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7. Resultatet  

 

Nedan kommer jag att presenterna intervjuerna och det som är mitt empiriska material till 

studien. Jag kommer att dela upp de två intervjuerna var för sig, och då detta inte är en jämfö-

rande studie kommer jag inte att söka likheter och skillnader mellan pojkarna och flickornas 

utsagor. Däremot kommer intervjuerna att presenteras som ett gemensamt material under ana-

lysdelen. Jag har sammanställt intervjuerna, indelade i olika teman som togs upp, hur eleverna 

resonerade, reagerade och tänkte kring frågorna jag ställde. Jag har valt att skriva benämning-

ar som ”svensk” och ”invandrare”, då detta är begrepp som eleverna använt sig av. Som 

”svensk” definierar de den som inte har en utländsk härkomst, och ”invandrare” är den som 

själv, eller vars föräldrar, är födda i ett annat land och tillhör en annan kultur än den svenska 

kulturen. 

7.1 Fokusgruppsintervju med flickorna 

Fokusgruppsdiskussionen inleds med att flickorna talar om att de tidigare gått i andra skolor 

än de nuvarande. De flesta av dem har blivit placerade på Rosbacksskolan då skolorna de gick 

i tidigare endast sträckt sig till årskurs 3. Flickornas namn i denna uppsats är Maria, Edessa, 

Sandra och Melissa. En av flickorna har gått i flera olika skolor och menar att familjen flyttat 

ganska mycket men att de nu är bosatta i kommunen framöver. Maria, som jag väljer att kalla 

den här eleven, menar att det varit en stor förändring för henne att komma till Rosbackssko-

lan, och då syftar hon i synnerhet på antalet elever med invandrarbakgrund. I den tidigare sko-

lan, säger hon, fanns det knappt några elever som hade annan etnisk bakgrund än svensk. 

 

Maria: Det skiljer mycket jämfört med skolan, att jag vet inte, samtalsämnena, hur man beter 

sig..jag vet inte. Jag var mer såhär..jag kan vara mer mig själv här med vännerna. Alltså här, 

när man säger något så är det inte typ vad kommer de tycka om mig? Där (syftar på den tidiga-

re skolan) är det mer att ja, hon är invandrare hon måste göra så eller får inte göra det här. 

 

Intervjuaren: Kan du ge några exempel? 

Maria: Ja men typ ha kille och vara ute vissa tider. Respekten mot äldre, klä sig på ett visst sätt. 

Det är skillnad på att gå i en med mer svenskar än invandrare. 

 

Maria känner alltså av en skillnad mellan umgänget med etniska svenskar och de som har en 

annan etnisk tillhörighet. Hon menar att vissa ämnen inte går att diskutera bland de som är 
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etniskt svenska med rädsla för att bli utskrattad, eller att inte riktigt ”passa in”. En annan 

flicka, Sandra, menar att i hennes tidigare skola var det också fler svenskar än invandrare, 

men där låg inte problematiken i att man inte kunde vara sig själv utan snarare bristen på in-

teraktion mellan etniskt svenskar och elever med invandrarbakgrund. 

Sandra: Det var väldigt mycket grupperingar. Svenskar gick ofta själva, och så var vi inte så 

många invandrare i min klass, vi kanske var fem stycken. Men man umgicks sällan med var-

andra. Jag vet inte, det bara blev så.  

 

När flickorna kort berättat vilka skolor de tidigare gått i och vilka skillnader de upplever, 

ställde jag frågan om vad de anser om skolan rent allmänt. Vad skolan betyder för dem och 

om de känner sig trygga här. 

Melissa: Alltså är man såhär på ett jätte långt lov och inte träffat sina kompisar på länge, då 

längtar man till skolan men inte till plugget. 

 

De andra flickorna skrattar och instämmer. Skolan är alltså en plats för studier men också en 

plats för att träffa kompisar och umgås på. Att längta tillbaka till vännerna efter ett långt lov, 

visar på att skolan är en samlingspunkt för dessa flickor. 

”Det är roligt med sådär mång..mångkulturellt eller vad man säger”  

Flickorna har en positiv inställning till skolan överlag, och att den består av en mångfald 

bland eleverna ses som någonting positivt. 

Intervjuaren: Vad tycker ni om att det går så många elever på skolan som har olika kulturer, re-

ligioner och som pratar olika språk? 

 

Maria: Jag tycker det är roligt om det är sådär, olika länder. Jag vet inte, jag tycker om att 

umgås med andra från andra länder. Inte bara syrianer eller bara svenskar. Det är roligt med 

sådär, mång..mångkulturellt eller vad man säger. Det är roligt. 

 

Intervjuaren: Hur menar du? 

Maria: Alla har olika traditioner, olika språk såhär, det är spännande. Man kan jämföra om 

hur man själv har det hemma och så. alltså jag vet inte, det är bara roligt. Hur folk har det så-

här annorlunda. 

 

Rent allmänt så har flickorna en positiv inställning till mångkulturaliteten och mångfalden på 

skolan. De ställer sig positiva till att lära känna nya människor men också olika kulturer och 

traditioner. Främst lyfter de fram bekantskapen med olika traditioner i jämförande syfte, att se 

hur lika eller olika klasskamraterna är. På frågan om det någonsin uppstår konflikter mellan 
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eleverna som har att göra med religion, kultur eller värderingar svarar alla att det händer, och 

det händer ofta dessutom. Flickorna ger uttryck för att det finns en motsättning mellan elever 

på skolan. 

Sandra: Alltså typ en kille som sa att alla kristna ska dö, alltså har du sett korridoren här? 

Hela skolan samlades här i trappan ända ner och de typ misshandlade killen. (De andra flick-

orna småfnissar.) Alltså det var hemskt, man borde typ tänka på vad man säger. 

Maria: Det är som att jag skulle gå till en svensk skola och säga jävla rasistjävlar, jävla sven-

nar. Då självklart jag kommer få alla svenskar på mig. 

 

Trots det positiva som mångfalden bär med sig så inser flickorna problematiken som kan upp-

stå och menar att man måste anpassa sig till sin omgivning och tänka på det som finns runt-

omkring. Det innebär att eleverna hela tiden måste tänka sig för innan de säger eller gör något 

för att inte såra någon. Den mångkulturella skolan verkar, i det här fallet, inte erbjuda friheten 

att säga, tycka och vara den man vill. Flickorna nämner att även bland ”svenskar” krävs en 

anpassning av identiteten. Frågan är huruvida en ”svensk” eller mångkulturell skola erbjuder 

en miljö där eleven fritt kan utvecklas och vara sig själv, utan att behöva anpassa sig till nå-

gon, eller om den ”friheten” endast finns i teorin? Och hur skulle det fungera med hänsyn 

tagen till medmänniskorna? Vad jag fann intressant i Marias uttalande är att hon säger ”gå till 

en svensk skola”, jag tolkar det som att hon inte anser den egna skolan vara ”svensk”. När 

majoriteten av eleverna har annan etnisk bakgrund än svensk blir också mångkulturaliteten 

det dominerande och vad man definierar sin skola som. När jag ber Maria förklara vad hon 

menar med ”svensk skola”, skrattar hon också säger ”en skola där nästan alla är svenskar”. 

”Jag tror nästan att det är vi som måste ta steget själva, de håller sig mest för sig själva”  

Flickorna har tidigare visat en bild av att motsättningar mellan eleverna på skolan uppstår, och 

att konflikterna många gånger handlar om religion. Men hur fungerar det i relation till de et-

niskt svenska eleverna på skolan? På frågan om flickorna träffar många etniskt svenska elever 

i skolan, tar de snarare upp grupperingar och konflikter, än att svara på själva frågan. 

Intervjuaren: Träffar ni många svenska elever i skolan? 

 

Sandra: Killarna i vår klass är typ bara svenskar. 

Edessa: Alltså, det är inget problem att umgås med dem. Vissa håller ju sig för sig själva, vi har 

också mycket grupperingar här som jag inte sett förut i min andra skola. 

Melissa: Om vi bråkar med killarna i vår klass blir det typ ja, men ni är blattar gå tillbaka till 

ert land. Sen har vi en kille i vår klass som är finsk men han räknas som svensk. Varför? Varför 

är det så? När folk säger typ invandrare så tänker man de från mellanöstern. Men ingen tänker 

typ de från Grekland, Finland, Norge. De här är ju också invandrare. 
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Det intressanta med Melissas utsaga är distinktionen som görs mellan invandrare och invand-

rare, och att hon märker av det och tar illa vid. Utöver att det svenska ställs som bättre än in-

vandraren så görs alltså en rangordning inom ”invandrargruppen”, där Melissa menar att de 

från mellanöstern är de som klassas som ”blattar”. Frågan är då varför denna rangordning görs 

och vem som bestämmer hur den ska se ut? I detta fall är det de svenska pojkarna i klassen 

som definierar att ”blatten” är någon från mellanöstern, och att en invandrare från Finland ses 

som en svensk. Som jag har förstått av flickorna går inte många svenskar på skolan, och de 

som gör det går mest för sig själva.  

Intervjuaren: Om ni ska umgås med svenska elever, vem är det som måste ta första steget? 

 

Edessa: Jag tror nästan att det är vi som måste ta steget själva. De håller sig mest för sig själ-

va. 

 

Intervjuaren: Ni stöter på elever från många olika kulturer, religioner och som talar olika språk i 

skolans korridorer. Vad tycker ni är svenskt i den här skolan? 

 

Maria: I vissa lektioner måste man prata svenska, man får inte prata syrianska. 

Edessa: Det är väl så på alla lektioner? 

Maria: Nej men vissa bryr sig inte, men vissa lärare kan ta illa upp och säger ni kan ju snacka 

om oss. Då får vi absolut inte snacka syrianska framför dem. 

 

Intervjuaren: Förutom språket, är det något mer som gör att ni känner att detta är en svensk sko-

la? 

 
Melisssa: Asså om Sveriges historia och typ traditioner lär vi oss på SO, men där är det mer om 

andras religioner än Sveriges. 

 

Efter att Melissa svarat på min fråga vet flickorna inte riktigt vad de ska säga och sitter och 

funderar ett bra tag. De kommer fram till att de inte märker av ifall det firas några specifika 

högtider på skolan. De brukar se en julgran i matsalen inför julen, på frågan om den är där 

varje år svarar de kanske, om inte eleverna stökar för mycket och de får plocka bort den. Vad 

flickorna däremot definierar som ”svenskt” på skolan är framförallt språket de talar, men inte 

ens språket är ett måste alla gånger. En del lärare tillåter inte att det talas andra språk än 

svenska i klassrummet, och det är vad som får en del av flickorna att känna att de går i en 

svensk skola. Har det mångkulturella ”tagit över” så pass mycket att det ”svenska” inte finns 

kvar förutom i form av språket? Eller handlar det om att eleverna inte riktigt kan definiera vad 

som egentligen är ”svenskt”? 
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”Jag är typ annorlunda om jag är med många svenskar”  

 

Flickorna har suttit och diskuterat mångfalden på skolan, vad de tycker om att ha klasskamra-

ter från olika länder och kulturer och flickorna är positivt inställda till denna mångfald. Det 

talas om att lära sig nya saker och skapa nya kontakter. Mycket av det som sägs handlar om 

ett identitetsskapande, hur flickornas personligheter eller handlingar anpassas efter situationen 

de befinner sig i. På frågan om hur de blir påverkade som personer av mångfalden är det just 

anpassningen som hamnar i fokus. 

Melissa: Alltså om jag själv hade gått i en klass med bara svenskar, då tror jag inte att jag skul-

le vara såhär som jag är nu. Alltså med svenskar skulle jag vara mer såhär..lugn. Inte lika, 

ehm..inte lika tydligt att man är invandrare, förutom utseendet då. 

Edessa: Man skulle bete sig mer som dem. 

 

Intervjuaren: Så ni menar att det är i den här skolan med många invandrare som gör att du syns 

som en invandrare? 

 

Melissa: Alltså nu kanske jag säger emot mig själv, men typ i den här skolan där alla nästan är 

invandrare så blir man en i mängden. Men typ i en skola med bara svenskar.. 

Sandra: Så sticker man ut! 

 

Huruvida flickorna anser att det är positivt eller negativt att antingen vara en i mängden eller 

den som ”sticker ut”, så menar de att det är både och, framförallt är tryggheten bland ”sina 

egna” något positivt med att vara en i mängden. Vad som verkar skilja dem från ”svenska” 

elever är framförallt utseendet, men också beteendet där ”svensken” anses vara mycket lugna-

re. Att Melissa inte är tillräckligt lugn, menar hon, visar tydligt att hon är ”invandrare”.  

Intervjuaren: Hur påverkar det er att gå i en skola med så många elever med invandrarbak-

grund? 

 

Maria: Jag kan vara mig själv nu, förut var jag mer sådär..jag vet inte. Man känner sig mer 

trygg med sina egna om man säger så. Jag vet inte riktigt, man kan tala samma språk och så. 

Det är som att sätta en invandrare i en svensk skola så börjar den bli som en svensk. Och sam-

ma sak händer med svenskarna när de kommer till en invandrarskola. 

Melissa: Om man tänker, går man i en klass där..ehm..många inte kan svenska så tänker jag 

automatiskt på deras betyg. Att de inte kan prestera lika bra som de andra, och då kan man lik-

som framstå som smartare om man ser det på det sättet. (Skratt utbryter bland flickorna) Men 

annars så påverkar det inte så jätte mycket. 

Sandra: Men då blir det också svårare att få bättre betyg i andra ämnen, alltså om man har en 

klass där det bara är duktiga elever, till exempel svenskar säger vi. Men ja, alltså... ja de är 

duktiga. Då blir det svårare att få bra betyg där. 

 

Maria menar att identiteten anpassas efter var man befinner sig och vilka som finns i ens om-

givning. Hon menar att man känner sig mer trygg bland ”sina egna”, möjligtvis för att där kan 

man vara sig själv. Tidigare har flickorna tagit upp att ämnen som att ha pojkvän eller vara ute 
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sent är lättare att diskutera och förhålla sig till bland ”sina egna” än med svenskar. Maria gör 

även två åtskillnader, utöver kategoriseringen ”invandrare” och ”svensk” talas det om en 

”svensk skola” och en ”invandrar skola”. Menar hon då att de inte går i en svensk skola? Åt-

skillnaden de gör tyder på att de ”olika” skolorna erbjuder två olika miljöer, och två olika sätt 

att skapa sin identitet på. Det talas inte om en svensk skola, utan om två olika och där svens-

ken och invandraren blir olika personer beroende på var de befinner sig. Det är skolans miljö 

som formar den du är. Vad som också framkommer är distinktionen mellan svensk och in-

vandrare i klassrummet, där en av flickorna menar att det är en fördel att gå i en klass där 

många inte kan det svenska språket, vilket leder till att man själv kan få bättre betyg tack vare 

detta. Behärskar man inte det svenska språket tillräckligt bra, finns risken för sämre betyg. 

Den andra flickan, Sandra, är snabb med en replik som ytterligare poängterar detta, då hon 

menar att om man går i en klass med ”smarta” elever så blir det också svårare att få bättre 

betyg. Som smarta elever definierar hon svenskarna. Så flickorna ser en ”smarthet” hos 

svenska elever, och en mindre chans till bra betyg hos elever med invandrarbakgrund som har 

svårigheter med det svenska språket.  Det talas om en anpassning av sin personlighet, då man 

som ”invandrare” och ”svensk” är olik varandra. 

Sandra: Alltså, man gör inte samma saker, man liksom anpassar sig efter den man umgås med. 

Man anpassar sig efter hur svenskar, hur de pratar, hur de beter sig. Jag är mig själv men på 

ett annat sätt. 

Intervjuaren: Tror ni att svenskarna anpassar sig efter er? 

 

Edessa: Inte lika mycket som vi bör göra mot dem. 

Melissa: Vi säger aldrig typ jävla svennar eller sånt, men de kan säga vi gillar inte syrianer. 

 

Jag fann Edessas uttalande intressant där hon menar att elever med invandrarbakgrund bör 

vara de som främst anpassar sig efter ”svenskarna”. Hon verkar mena att det är ”invandra-

rens” skyldighet att anpassa sig till majoriteten, och framförallt på Rosbacksskolan där den 

större majoriteten av eleverna har annan etnisk bakgrund än svensk. Flickorna ställer sig själ-

va under de etniskt svenska i en rangordning om vem som har rätt att behålla integritet och 

vem som måste anpassa sig efter omgivningen.  

Intervjuaren: Hur viktig är er identitet för er? Är ni samma person överallt? 

 

Melissa: Jag är typ annorlunda om jag är med många svenskar, som jag sa tidigare. Jag typ 

anpassar mig. 



 37 

Maria: I början när jag inte känner någon då kan jag vara väldigt tyst, men är jag bekväm så 

är jag mig själv. Jag har ändå kvar min personlighet vem jag än är med, men jag sitter typ inte 

och svär framför äldre, det är inte så jag har blivit uppfostrad. 

Edessa: Det betyder ju mycket. Alltså, det är inte kul som de svenska killarna i klassen som sä-

ger jävla kristna och sånt. Det är ju inte kul, man står ju för sin bakgrund och så. Men jag är 

mig själv mot alla, jag försöker hålla fast vid det. 

 

Identiteten anpassas efter vilken situation man befinner sig i, men den är viktig och något 

flickorna håller fast vid. Även om den anpassas så varken ändras den eller försvinner, den 

formuleras om då den möter den Andre. Flickorna är alltså medvetna om vilka de definierar 

sig som och framförallt deras grupptillhörighet, något de dagligen blir påminda om både från 

medlemmar ur den egna gruppen men också de som befinner sig utanför. 

7.2 Fokusgruppsintervjun med pojkarna 

 ”Vi kommer ju hit för att lära oss också” 

Pojkarna har här fått namnen Jano, Christian, Simon, Petrus och Mario. I början av intervjun 

framkom det att alla pojkar hade gått i en annan skola innan den nuvarande. Anledningen till 

varför man börjat på Rosbacksskolan var att de tidigare skolorna inte sträckte sig längre än till 

årskurs 6, i vissa fall till årskurs 3, och då blev bytet automatiskt till den nuvarande skolan.  

Intervjuaren: Vad tycker ni om skolan i allmänhet, vad innebär den för er? 

 

Jano: Jag tycker alltså..man ska ju ha kul och så och träffa kompisar. Men vi kommer ju hit för 

att lära oss också. 

Christian: Det är både och också. Man vill träffa kompisar och så vill man ju också plugga. 

Jano: Ja, man kommer ju hit för att träffa kompisar och även för att förberedas för det som 

kommer lite senare i livet. 

 

Det uppstår en tystnad och jag tolkar det som att alla är ense om vad skolan är till för. Skolan 

är en plats för att umgås med kompisar på, det sociala nätverket som finns runtomkring är en 

viktig del för pojkarna. De är också medvetna om att de förväntas något mer från dem än bara 

umgänge. De visar en medvetenhet om att skolan är en plats för förberedelse för framtida stu-

dier och yrken. På frågan om de känner sig trygga i skolan svarar de alla i mun på varandra 

och även här är kompisarna en viktig aspekt för pojkarnas trygghetskänsla. När jag frågar om 

de kan vara sig själva i skolan svarar alla även här jakande. 

 

Jano: Ja, jag kan vara mig själv.  
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Mario: Man kan vara som man är liksom bland sina kompisar. 

Jano: Nej men kanske inte framför lärarna, då har man lite disciplin. 

 

De känner inget hot utifrån från övriga skolan, med stöd från framförallt sina kompisar är 

skolan en plats där de här pojkarna kan slappna av och vara sig själva. 

 

 ”Det är konstigt att det är svenskar som är minoritet i den här skolan i Sverige liksom” 

 

Diskussionen kring mångfalden i skolan var livlig och alla hade de någonting att säga om sko-

lan. För det mesta var alla positivt inställda till mångfalden i skolan, att lära känna människor 

från andra kulturer och som har andra traditioner. De menar att man kan skapa en vänskap 

över ”gränser” som nationalitet och religion, vissa av pojkarna har kommit till denna insikt 

när de börjat på Rosbacksskolan och här träffat på elever som är annorlunda än de själva. 

Trots att de menar att mångfalden på skolan, och att ha en grupp med jämlikar omkring sig, är 

något positivt så saknar dessa pojkar något som skulle göra skolan ännu bättre, svenska ele-

ver. På frågan om vad de tycker om att det går så många elever på skolan som kommer från 

olika länder, pratar olika språk och har olika religioner, tvekar pojkarna först innan de svarar. 

De funderar ett tag, tittar på varandra, möjligtvis för att söka ett stöd hos varandra för att våga 

säga vad de tycker. 

Petrus: Jag har ett stort problem med irakierna och muslimerna. De är irriterande, de är också 

störande. 

 

Ett nervöst skratt sprider sig bland de andra pojkarna. Jag kan inte riktigt tyda ifall de skrattar 

åt sin klasskamrat för att de tycker att svaret var lustigt eller ett skratt som visar att de faktiskt 

håller med honom. Efter en stund fortsätter Jano att svara på min fråga. 

 

Jano: Jag stör mig faktiskt inte på att irakierna är muslimer. Utan jag skulle hellre vilja ha lite 

mer svenskar för att det är så många busar här, typ syrianer, assyrier och irakier och sånt. Om 

det var lite mer svenskar så kanske inte de skulle busa lika mycket. Det är många som inte tar 

det på allvar. Och till exempel när vi får nya grejer i skolan så ser man alltid att de har ristat in 

grejer och de klottrar överallt. Jag förstår ju varför skolan inte vill lägga nya grejer eftersom de 

alltid förstörs. 

Simon: Det är som han säger, hade det alltså... Det känns som att svenskar tar mer ansvar än 

invandrare och sen lär man sig ju svenska mer om man har svenska kompisar och det är en 

svensk omgivning. 

Mario: Ja alltså, själv tycker jag att det är bra att det är mångfald men det är klart man tycker 

att det inte hade varit direkt fel om det fanns lite mer svenskar, eftersom vi går i en svensk skola 

i Sverige. Så det är inte alltid bra om alla är invandrare, om man säger så. 
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Mångfalden, för pojkarna, är alltså något positivt och de visar en medvetenhet om att även de 

själva utgör en del av mångfalden. Trots den positiva synen finns det något som saknas, de 

svenska eleverna, som enligt dessa pojkar skulle bidra med mer lugn och ansvarstagande i 

skolan. ”Svenskhet” är det positiva, ansvarstagande och det som skulle bidra till en bättre sko-

la, enligt dessa elever. Flickorna hade innan nämnt att konflikter på skolan uppstod och jag 

undrade ifall även pojkarna märkte av dessa konflikter och vad de ansåg om dem. 

 

Intervjuaren: Hur tycker ni att det fungerar i skolan, uppstår det någonsin konflikter kring detta? 

Jano: Ja, det kan det bli. Alltså det kan bli bråk..alltså inte bråk i klassrummet men utanför 

klassrummet så kan det blir bråk, för typ muslimska irakier eller palestinier eller vad det är mot 

kristna assyrier/syrianer. Det kan hända. 

 

Sedan tystnar det en stund och pojkarna funderar och tittar på varandra. Nu är det allstå en 

mer negativ syn på mångfalden i skolan som tas upp och de kommer till insikt om att det kan-

ske inte alltid är så bra med mångfald. På frågan om pojkarna tror att de hade varit annorlunda 

om de hade gått i en skola där det går fler svenskar blir svaret jakande. De sitter tysta, tänker 

och småpratar med varandra. 

 
Christian: Ja, alltså språket hade liksom förbättrats och utvecklats mer än vad det är nu liksom. 

Jano: Ja, jag tycker att vi, alltså jag, bryter mer för att vi har umgåtts med invandrare, alltså de 

med invandrarbakgrund. Om jag hade växt upp med svenskar så kanske jag inte hade brytit 

alls. 

Simon: Problemet är att när vi kompisar hänger med varandra brukar vi prata det språk vi ta-

lar hemma. Och det är det som gör att vi försämrar vår svenska, så ser jag på det. 

 

Pojkarna visar en medvetenhet om vikten av att kunna tala bra svenska, eftersom de blir mer 

accepterade av det övriga samhället då. Däremot vad som definierar ett bra svenskt språk 

kommer de inte in på, förutom brytningen som verkar vara ett störande moment för dessa ele-

ver och något som inte gör språket till ”bra” svenska. De visar också en viss förståelse för var 

”felet” ligger, förutom bristen på svenska elevers närvaro, är det att de talar sitt hemspråk när 

de är med varandra. Det svenska är alltså ”bättre” än det de själva har att komma med, och för 

att komma åt det som är bättre krävs en samvaro av svenskar. De berättar också att hemma så 

pratar de en blandning av både svenska och hemspråket. 

 

Intervjuaren: Träffar ni många svenska elever eller lärare i skolan? 
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Petrus: Ja, alltså de är liksom lite för sig själva. 

Simon: Men det är ju som han säger, alltså de håller sig i en grupp och vi är en grupp och så 

kanske det finns några som är i en grupp. 

 

Svenskar finns alltså i skolan, både elever och lärare, men pojkarna menar att det sällan blir 

en interaktion mellan dem. Det är gruppbildningar efter tillhörighet, vissa gånger där svenskar 

skiljer sig från invandrare och andra gånger mer avgränsade grupper än så. Grupperingarna 

visar sig även i hur eleverna är fördelade över klasserna. 

 

Petrus: Alltså i våran årskurs så är det bara en klass där de liksom har samlat ihop alla svens-

kar. Jag vet inte om de gjort det med mening men alltså det är..det känns som att det är hundra 

invandrare och typ tjugo svenskar. Men jag är ju, man är ju kompis med dem, jag har ingenting 

emot dem men de är inte många. 

Jano: Det är konstig att det är svenskar som är minoritet i den här skolan i Sverige liksom. 

 

De visar en bild av hur de få svenskar som finns i skolan är centrerade till i stort sett en klass, 

även om detta kanske inte är fallet, och pojkarna upplever att de håller sig för sig själva. Hu-

ruvida de tycker att det är bra eller dåligt säger de inte rent konkret och ingen väljer att fort-

sätta på den tråden.  

”Man förstår inte allt de säger, de pratar också såhär konstigt” 

 

Intervjuaren: Vad tycker ni om att många lärare på den här skolan har invandrarbakgrund? Finns 

det någon skillnad mellan hur de och svenska lärare undervisar? 

 

Jano: Jag tycker inte det är själva undervisningen som spelar roll, det är språket. 

Petrus: Man förstår inte allt de säger, de pratar också såhär konstigt. Man förstår mer av 

svenska lärare än invandrarlärare. 

Christian: Allstå det är lugnt om det var en invandrarlärare men bara om de kunde svenska el-

ler kan svenska liksom. 

 

Även här visar eleverna att mångfalden är bra, lärare med invandrarbakgrund har de ingenting 

emot, men det är det svenska språket som är i fokus. Vikten av att som lärare kunna tala 

svenska utan brytning verkar vara stor. Eleverna är medvetna om att de inte pratar, vad de 

anser, tillräckligt bra svenska men det är ännu viktigare att lärare kan förklara på ett bra sätt 

annars störs undervisningen. För att undervisningen ska bli så givande som möjligt enligt poj-

karna krävs både ett ”bra” språk, men också att förstå vad läraren säger. På frågan om de upp-

lever att lärarna gör en skillnad mellan elever med invandrarbakgrund och svenska elever sit-

ter pojkarna tysta ett tag och funderar, de ställer sig tveksamma till detta. 
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Petrus: I den här skolan har jag inte direkt känt så, men det kan ju hända. 

Jano: Alltså, är man duktig i skolan även fast man är invandrarelev då särbehandlar de inte 

dig. Alltså i den här skolan är det inte många svenskar som missköter sig. Eftersom det inte är 

så många svenskar. Men så fort det är någon invandrare som missköter sig så kanske de tar det 

lite för hårt. Det har ju inte hänt mig men jag har ju kompisar som varit med om det. 

Petrus: Det finns lärare som är så, men de är inte så många. 

 

Till en början, när jag ställt frågan, så tvekade de över svaret. De satt och funderade och till 

slut menade att de inte varit med om någon form av ”särbehandling” men att det kanske före-

kom på skolan. När en av dem till slut berättar kommer resten med en varsin historia om nå-

gon kompis eller klasskamrat som blivit, enligt dem, felaktigt behandlad av lärare. Men mot 

slutet så tonar de ner det, och menar att visst kan det förekomma någon enstaka gång men det 

är få lärare som gör denna ”särbehandling”. Däremot så är det just de ”små” sakerna som lä-

rarna tycks göra som dessa elever märker av. 

 

Petrus: Små saker som de inte märker om det är till exempel svenskar som gör det. 

Christian: Det är inte såhär stora grejer, att de typ är rasistiska, det är typ såhär småsaker. 

 

 ”Man kan ju lära sig av varandra, det är inte så jätte viktigt att hela tiden visa att det här 

är jag” 

 

För att få en förståelse för hur eleverna agerar och samspelar med varandra och hur interak-

tionen samt den egna identiteten formas och fungerar, ställde jag frågan om det tar till sig nå-

got från andra elever, deras kulturer och värderingar. 

 

Simon: Alltså det skulle inte vara dåligt och lära sig sånt som typ lite om andras kulturer och 

så. Men ja..alltså vet inte. 

Jano: Alltså jag kan umgås med typ muslimer utan att påverkas alltså, att jag går emot dem. 

Själv tycker jag bara att det är positivt att ha kompisar som tror på andra gudar, eller från 

andra religioner. För att man lär sig helt enkelt att acceptera det istället för att hela tiden vara 

negativ mot andra. 

 

De menar att de inte har några problem med att umgås med klasskamrater som har andra reli-

giösa ståndpunkter, andra kulturer eller värderingar än vad de själva har. De talar om en vän-

skap över sådana ”gränser”, men de upprättar samtidigt någon form av ”gräns” över hur nära 

det får går. Det talas om att ”inte påverkas” av muslimer som man umgås med, eller att ”ac-

ceptera” andras religioner, som att något ändå inte hör hemma hos dessa pojkar. Det finns 

ändå ett ”jag” och en Andre. Men rädslan att komma för nära det ”annorlunda” finns inte hos 

dem alla. 
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Mario: Alltså jag har gått med syrianer och assyrier i hela mitt liv i skolan, det är klart att man 

lär sig lite språkkunskaper om man säger så (alla skrattar högt). När man har gått med dem i 

ja..mer än tio år. Och det är klart man ser på sättet hur de är, man lär sig hur de funkar och det 

är inget direkt negativt om man lär sig från andra kulturer och de som går i ens klass. Det är 

bara positivt så kan man se saker från andra perspektiv och så. 

 

Intervjuaren: Hur påverkar denna blandning av människor er identitet? 

 

Petrus: Alltså ibland händer det att det kommer en person som kanske inte har samma intressen 

och andra uppfattningar än min religion eller det land som jag flyttat från. Alltså då kanske 

man säger till dem att, ja, kanske att man backar undan från han. Men sen om det kommer nå-

gon med samma intresse som en då skulle det bli roligt att lära känna den personen. 

Jano: Jag accepterar egentligen vad andra folk känner och tycker och sånt om nästan vad som 

helst. Jag har inget emot vad de tycker och jag backar heller inte undan om de tycker någonting 

som inte jag tycker. Jag har inget emot det, men jag säger bara såhär känner jag och såhär 

känner du. 

Christian: Man kan ju lära sig av varandra, det är inte så jätteviktigt att hela tiden visa att det 

här är jag. 

 

Jag återvänder till frågan om vad de tycker om att skolan har en så stor blandning av elever 

från olika länder, religioner och talade olika språk. Jag frågade igen vad de tyckte om att gå i 

en skola med den blandningen bland både lärare och elever. 

 

Christian: Alltså som sagt, jag skulle ju vilja ha mer svenskar så att man liksom, som vi sagt, 

språket och så man ja..det är ju liksom det jag tänker på. Språket och så. 

 

Intervjuaren: Varför är språket så viktigt? 

 

Christian: Vi lever ju liksom i Sverige, man ska ju kunna prata liksom bra. Språket är väldigt 

viktigt. 

Mario: Och det påverkas om man går i en skola där många är invandrare, och det är inte så 

många svenskar som man umgås och pratar med. Så om jag fick välja skulle jag definitivt vilja 

ha in mer svenskar. 

Petrus: Alltså det känns som att de inte har ansvar, vilket är de flesta invandrare. Till exempel 

när vi har lektion så öppnar de dörrarna, bankar och sånt. Man blir störd alltså..man kan inte 

jobba eller nåt. Och jag tror inte de flesta svenskar skulle göra något sånt så jag skulle också 

hålla med om att ta in fler svenskar. 

 

Pojkarnas syn på skolan har gått från positiv mot en aning negativ syn. De började intervjun 

med att tala gott om mångkulturaliteten och hur den bidrar med positiva saker och kamratskap 

med elever från andra kulturer, till att önska sig bort till det svenska, Att gå i en mer svensk 

skola skulle innebära, enligt pojkarna, en bättre utbildning, ett bättre språk och en mer lugn 

och städad tillvaro med ansvarstagande, som de menar att de saknar i den nuvarande skolan. 

 



 43 

8. Analys 
 

I denna del av uppsatsen kommer jag att utifrån elevernas utsagor under fokusgruppsintervju-

erna plocka ut det jag fann mest väsentligt och lyfta fram det utifrån den teorietiska referens-

ram jag valt att utgå från. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv kommer jag lyfta 

fram, vad jag anser vara, viktiga tankar och resonemang från eleverna och därefter försöka 

förstå dessa resonemang. Jag väljer att även här, precis som då jag lyfte fram resultatet från 

intervjuerna, att skriva begrepp som ”invandrare” och ”svensk”, för att på bästa möjliga sätt 

visa på elevernas resonemang och vilka begrepp de bygger sin identitet kring. 

        Både flickorna och pojkarna som deltog i min studie nämnde umgänget med kompisarna 

som första prioritet i skolan, det sociala nätverket är alltså viktigt för dessa elever då vännerna 

får dem att känna sig trygga. Skolan blir en samlingspunkt, och sett ur ett sociokulturellt per-

spektiv är interaktionen med individerna i omgivningen, utöver värdet av studierna för att 

lyckas i framtiden, bland det viktigaste som skolan har att erbjuda. Dysthe (2003) förklarar 

begreppet ”social” med att vara bunden till en kultur och gemenskap. Det är i vår interaktion 

med andra individer i vår omgivning som vi får reda på vad kultur innebär och vilka dess vär-

deringar är.
99

 Det väsentliga i Dysthes formulering av ”social” är just tanken om en gemen-

skap, då denna gemenskap visar sig i bilden som eleverna på Rosbacksskolan målar upp av 

sin vardag i skolan. I samspelet mellan eleverna på skolan skapas en kunskap, en kunskap om 

vilka eleverna är och vilka de är i relation till omgivningen. 

       De nio eleverna som jag intervjuade hade alla skapat sig en bild av hur den svenska ele-

ven fungerade, trots den tydliga bristen på interaktion mellan etniskt svenska elever och ele-

ver med invandrarbakgrund. Enligt Hundeide (2003) fungerar vi människor på så sätt att vi 

alltid definierar människorna i vår omgivning och tillskriver dem olika egenskaper för att vi 

på ett lättare sätt ska kunna kategorisera vår omvärld. Definitionen vi ger dessa individer ska-

par ett visst förhållningssätt gentemot dem.
100

 Bilden av den Andre skapas utifrån kategorise-

ringen som vi gör. Den Andre i relation till dessa elever är svensken, och bilden av det svens-

ka fylls ut med begrepp som ansvarstagande och duktiga elever. Utifrån fokusgruppsintervju-

erna med eleverna framkom det att det svenska var bättre än det de själva hade att komma 

med. Med svenska elever finns ett bättre språk, mer ansvarstagande och framförallt den ge-

mensamma känslan av att inte tillhöra den kategorin. Då eleverna ser på sig själva som in-

                                                                 

99 Dysthe, Olga (red.) 2003 s. 31 
100 Ibid s. 145-146 
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vandrare och sin skola som ”invandrarskola”, görs en distinktion mellan dem själva och 

svenskarna, där den senare gruppen anses vara bättre och något de inte kommer åt utan um-

gänge och interaktion med svenskar. Elevernas definition av det svenska formar synen de har 

på sig själva och resten av ”invandrargruppen”. 

       Människan är, sett ur ett sociokulturellt perspektiv, en social varelse som hela tiden ingår 

i samspel med andra människor. Hon anpassar sitt sätt att agera och tänka utifrån det sociala 

sammanhanget hon befinner sig i. Att hålla sig till ”spelreglerna” som finns i den givna kon-

texten är att föredra för att man ska accepteras av omgivningen. Individen handlar utifrån de 

erfarenheter som finns i omgivningen, men framförallt utifrån vad som förväntas av henne.
101

 

Skolan arbetar som en integrerande plats, i en mångkulturell skola är det av stor vikt att skapa 

relationer mellan de olika kulturer, värderingar och religioner som eleverna bär med sig, för 

att skapa så mycket interaktion och kunskap om varandra som möjligt. Dessa elever är inget 

undantag från denna förväntning, men att skapa en vänskap över sådana ”gränser” är något 

både flickorna och pojkarna talar positivt om. De sätter ett värde i att möta människor från 

andra kulturer och att lära sig om hur människor från andra religioner lever. Eleverna anpassar 

sitt sätt att agera beroende på vem man umgås med, det upprättas ”gränser” för hur nära man 

får komma den Andre som inte är som en själv, och det talas om tryggheten man finner hos 

”sina egna”. Hylland-Eriksen (1998) nämner bland annat den etniska gruppens medlemmar 

och deras tendens att söka sig till sina jämlikar när de flyttat till ett annat land. Han menar att 

man väljer att behålla sin etniska och kulturella identitet och detta lyckas man göra då man 

håller sig inom sin grupp.
102

 Nästan alla elever som deltagit i fokusgruppsintervjuerna tillhör 

samma etniska grupp, och att de håller ihop och umgås främst med varandra är inget de behö-

ver säga utan det lyser igenom deras agerande och tankebanor. Bara genom att distansera sig 

från det svenska, att visa att man är annorlunda, visar på hur eleverna håller sig i grupp och 

därifrån definierar de sig utifrån sin grupptillhörighet. 

       Kontexten som eleverna befinner sig i både påverkar och påverkas av elevernas handling-

ar, genom deras handlingar och ageranden är de med och skapar sin värld samtidigt som de 

återskapar rådande mönster och normer.
103

 Kontexten eleverna befinner sig i är mångkulturell, 

i samma skola samsas elever och lärare från olika länder och kulturer, i korridorerna talas det 

olika språk vid sidan av det svenska och individerna bär med sig värderingar och tidigare erfa-

renheter som på många håll skiljer sig markant från varandra. Eleverna ger en positiv bild av 

                                                                 

101 Säljö, Roger 2003 s. 104 
102 Hylland Eriksen, Thomas  1998 s. 18 
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mångfalden på skolan och vilka givande erfarenheter det medför, men däremot ses inte skolan 

som svensk utan snarare en ”invandrarskola”, ett begrepp som eleverna vid olika tillfällen tar 

upp under intervjuerna. Elevernas syn på sin skola, med eller utan intentioner, sprider sig till 

den närliggande omgivningen. Genom att påstå att man går i en ”invandrarskola” till familje-

medlemmar och kompisar från andra skolor i kommunen skapas en bild av skolan som kanske 

inte riktigt stämmer alla gånger. På så sätt blir skolan en ”invandrarskola” i folkmun och ele-

verna har då gett en normerande bild av skolan. Framförallt är distinktionen mellan en 

”svensk” skola och en ”invandrar skola” viktig att belysa. Den egna skolan ses alltså inte som 

svensk och därmed blir inte heller eleverna som går i den svenskar, förutom de som faktiskt är 

etniskt svenska. Distinktionen visar också på att de två ”olika” skolorna erbjuder två olika 

miljöer för eleverna och två olika sätt att skapa sin identitet på, en i relation till en majoritet av 

svenskar och en i relation till en majoritet av invandrare. 

        Medan Säljö (2003) skriver om kunskap som skapas i sociala interaktioner mellan indi-

viden och det större kollektivet,
104

 lyser interaktionen mellan elever med invandrarbakgrund 

och elever med svensk etnicitet med sin frånvaro. Eleverna talar om gruppbildningar där in-

vandrare är i en grupp och svenskar är i en annan, det sker att dessa grupper möts men det är 

sällan. Ingen av eleverna vet riktigt varför det är så, men en av pojkarna hänvisar till att man 

på skolan ska ha samlat ihop alla svenskar i en och samma klass, han förstod inte riktigt var-

för det var så. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skapar bristen på interaktion mellan alla 

elever, oavsett etnicitet, en brist på kunskap och lärande. Eleverna möts för sällan och får på 

så sätt ingen chans att skapa en mer mångfacetterad uppfattning, en kunskap, om den Andre. 

        Vad eleverna har gemensamt är känslan av att vara annorlunda, och framförallt inte till-

höra det svenska. Eleverna, och framförallt flickorna, nämner att det är skillnad på att umgås 

med någon från den egna gruppen och någon utanför den. Det talas om att kunna vara sig 

själv när man är med ”sina egna”, utan att behöva oroa sig för vad andra ska tycka om det 

man säger och gör, vilket man behöver göra bland svenskar. Här har de nio elever med in-

vandrarbakgrund som jag intervjuat skapat sig en blid av ”svensken” och därefter format sin 

identitet i relation till denne, hur man är lik eller olik svensken. Identiteten anpassas efter situ-

ationen, men eleverna menar att de alltid är sig själva, men i olika former. Då individen defi-

nierar sig själv som någon så antingen skapas en gemenskap till den Andre, eller så skiljer 

                                                                                                                                                         

103 Säljö, Roger 2003 s. 135  
104 Ibid s. 25 
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man sig från denne. Identiteten blir aldrig färdigkonstruerad och anpassas på så sätt efter kon-

texten individen befinner sig i, den skapas och förändras hela tiden.
105

 

        Som jag tidigare nämnde skapar dessa elever bilden av svensken, där denne får manife-

stera den Andre och motparten till vad de själva är. Eleverna bär på en förhandsinställning till 

hur svensken är och en stereotypisering av denne, på så sätt får de lättare att organisera sin 

sociala omgivning och sin egen position i den. Etnicitet är, enligt Hylland-Eriksen, något som 

kategoriserar människor och skapar grupprelationer. Den etniska tillhörigheten skapar också 

en gemensam utgångspunkt för dess medlemmar,
106

 och skapar ”jaget” utifrån den Andre. 

Annorlundaheten ligger i synen på religionen, huruvida man definierar sig som kristen eller 

inte, och vilket värde man sätter i religionen. Flickorna menade under fokusgruppsintervjun 

att svenskar inte bryr sig om religionen. Även språket skapar en ”klyfta” mellan de båda 

grupperna, där svensken bär på det bättre språket som eleverna med invandrarbakgrund vill 

komma åt. Språket bär på hög status, och statusen kommer automatiskt till den som erhåller 

det ”rätta” svenska språket, vilket framförallt pojkarna menar att de inte gör. Endast i samvaro 

och umgänge med etniska svenskar kan de förbättra sitt språk. Slutligen ses även värderingar-

na skapa en skillnad mellan de olika elevgrupperna. Här är det framförallt flickorna som po-

ängterar att med elever som har invandrarbakgrund, oavsett vilken etnicitet de tillhör, har de 

lättare att våga säga vad de tycker och tänker. I den egna gruppen kan man vara trygg och 

vara sig själva, de oroar sig inte för att bli utskrattade. Däremot bland svenska elever kan 

flickorna inte riktigt säga vad de vill, eller berätta allt om sig själva, med rädsla för att de ska 

få sina fördomar bekräftade om hur flickor med invandrarbakgrund lever. 

         Identiteten är viktig för eleverna, även om de snarare talar om att ”vara sig själv” än just 

använder begreppet identitet. De är medvetna om vilka de är, dels i relation till varandra men 

också till det svenska. Vad som främst, bland dessa elever, kopplas ihop med identitet är den 

etniska tillhörigheten och religionen. Dessa två tillhörigheter är något de håller fast vid och 

något de är mycket måna om, därför nämner bland annat flickorna hur de blir sårade när 

klasskamrater säger något nedsättande om religionen. Det kan vara just i en sådan mångkultu-

rell miljö som gör att identiteten och grupptillhörigheten blir så viktig för dessa elever. Då de 

dagligen möter individer som inte delar samma religion, värderingar eller språk som de själva 

stärks bilden av vem ”jaget” är och vem som inte är ”som mig”. Som Hylland-Eriksen menar 

är det främst då en etnisk grupp blir utsatt för hot eller kränkningar som den identiteten blir 
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106 Hylland Eriksen, Thomas 1998 s. 14 
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som mest betydelsefull.
107

 Kan det vara så att klasskamraternas nedsättande kommentarer om 

religionen eller konfrontationerna som sker mellan de kristna och de muslimska eleverna som 

stärker elevernas känsla för tillhörighet, men framförallt lojaliteten gentemot den egna grup-

pen? 

         Identiteten och den etniska tillhörigheten är alltså viktig för dessa ungdomar, och den 

mångkulturella miljön de vistas i skapar både tillfällen att bilda en lärdom och vänskap över 

”gränser” som religion och etnicitet, men på samma gång också stärker känslan för den egna 

grupptillhörigheten utifrån ”hoten” som uppstår då två gruppers värderingar kolliderar.  
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9. Avslutande diskussion 
 

Att anpassa identiteten efter situationen man befinner sig i är ett genomgående tema i elevers 

vardag. Både pojkarna och flickorna som deltog i fokusgruppsintervjuerna som jag genom-

förde på Rosbacksskolan har alla visat en medvetenhet om hur de anpassar sitt sätt att tänka 

och agera beroende på det sociala sammanhanget de befinner sig i. De iklär sig en identitet 

som förväntas av dem utifrån kontexten de befinner sig. Bunar & Kallstenius har i de både 

forskningarna fokuserat på det fria skolvalets konsekvenser utifrån de segregerade förortssko-

lornas situation. Den ena studien syftade till att förstå varför ungdomar söker sig bort från sina 

bostadsområden och söker sig in till ”svenska” innerstadsskolor. Vad som framgår av inter-

vjuerna som Bunar & Kallstenius (2006) genomför med dessa unga är bland annat att elever-

nas personligheter har förändrats eller anpassats i och med skolbytet. Den nya skolan har er-

bjudit en ny miljö men också nya normer som eleverna anpassat sig efter. Under denna pro-

cess har de känt av hur annorlunda de är i relation till den nya skolan och klasskamraterna. 

Vad eleverna jag intervjuade har gemensamt med Bunar & Kallstenius elever är känslan av att 

behöva förändra sig själva för att bli accepterade, det är allt från kläder man har på sig, till hur 

man äter och vilket ordförråd som är accepterat att använda. 

      Eleverna på Rosbacksskolan ser det ”svenska” som något bättre än vad de själva har, och 

det finns en stor efterfrågan bland de elever som jag intervjuat om en närvaro av fler svenskar 

i den egna skolan. Bunar & Kallstenius (2007) kommer i den andra studien fram till att ele-

verna som de intervjuar inte ser det ”svenska” som ett mål att uppnå, att få vara en del av. 

Häri ligger en skillnad mot hur eleverna jag intervjuade ser på det ”svenska”, det har för dem 

blivit något som de vill ta del av och lära sig från. Skillnaden mellan dessa två grupper av 

elever, varav alla går i en mångkulturell skola, ligger i att eleverna som Bunar & Kallstenius 

intervjuar önskar att fler ”svenskar” söker sig till bostadsområdet och skolan för att höja dess 

status. Eleverna från Rosbacksskolan som jag intervjuat talar inte om skolans status utan sna-

rare om sin personliga status och acceptans i samhället som höjs i och med ett förbättrat 

svenska språk. Gemensamt för dem alla är en önskan om ett samspel med den etniskt svenske 

som erbjuder ett bättre språk och en högre status, och för dessa elever befinner sig denne långt 

från den egna verkligheten. 

       För eleverna som deltagit i min studie finns det ingen sluten gemenskap där det krävs en 

form av inbjudan för att delta, däremot definierar dem sig själva som en grupp som inte är 

”svenskar”. De menar att de inte har något emot att umgås med de etniskt svenska eleverna, 



 49 

men en interaktion skapas sällan då ”svenskarna” håller sig för sig själva. Jonsson (2007) be-

skriver hur en gemenskap existerar bland ”invandrarkillarna” i en förortsskola. Denna gemen-

skap ses som ”exklusiv” då alla inte är en del av den eller kommunikationen som den skapar. 

Killarna som lever efter stereotypen av ”invandrarkillen” har ett specifikt språk som skapar en 

gemenskap dem emellan, men vad de har gemensamt med eleverna på Rosbacksskolan är 

känslan av att inte vara ”svensk”. Känslan av att vara annorlunda är vad som binder dem 

samman. Däremot menar de att ”svenskar” lika mycket som ”invandrare” är välkomna in i 

gemenskapen. Mångkulturaliteten är inget problem för eleverna jag intervjuat men det 

”svenska” lyser inte igenom, varken när de kommer till umgänge med klasskompisar eller i 

undervisningen. En fråga man kan ställa sig är huruvida det månkulturella tagit över så pass 

mycket att det ”svenska” inte finns kvar förutom i form av språket som talas? Och även språ-

ket har sina brister då eleverna på Rosbacksskolan beskriver ett missnöje med brytning i språ-

ket och ”slangspråk” som tagit över bland eleverna. 

        Precis som Jonsson beskriver stereotypen av ”invandrarkillen”, en norm som pojkar med 

invandrarbakgrund många gånger måste förhålla sig till, har eleverna på Rosbacksskolan ska-

pat sig en stereotyp av ”svensken”. Bilden av en ansvarstagande, lugn ”svensk” elev med en 

perfekt svenska. Stereotypen som de skapat ser dem som sin motpart. Ger dessa elever en 

chans för den ”svenske” eleven att visa vem han eller hon är? Och får eleverna som jag inter-

vjuat en möjlighet att göra detta när de båda grupperna de aldrig möts? 

       Hur ser då elever med invandrarbakgrund på den mångkulturella skolan? Utifrån de fo-

kusgruppsintervjuer jag haft med nio elever på Rosbacksskolankan menar jag att det vid 

många tillfällen talas om den mångkulturella skolan i positiva termer. Den mångkulturella 

skolmiljön erbjuder både utmaningar och möjligheter till individens enskilda utveckling både 

i relation till sina klasskamrater men också till skolan som helhet. Den erbjuder en känsla av 

tillhörighet, en trygghet bland ”sina egna” och ett utmärkt tillfälle att skapa en vänskap med 

elever som har andra religioner, etniciteter och kulturer. Eleverna menar att här kan de vara 

sig själva, vilket inte hade varit möjligt i en ”svensk” skola där den egna identiteten hade varit 

tvungen att förändras för att ”passa in”. Den mångkulturella skolan och mångfalden bland 

eleverna skapar en kunskap om den Andre i samspelet eleverna emellan. Eleverna som deltog 

i fokusgruppsintervjuerna visade en positiv inställning gentemot de nya kunskaperna om 

andras traditioner och levnadssätt som de kanske inte hade erfarit på egen hand. Men mång-

falden erbjuder också en annan sida, där ”krockar” mellan olika religiösa och kulturella värde-

ringar lätt uppstår. Gränsdragningarna eleverna gör mellan sig själva och omgivningen visar 
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hur identiteten skapas och upprätthålls av eleverna. Men frågan kan ställas om elevernas be-

skrivning av identitetens anpassning, gemenskapen och ”krockarna” som uppstår går att finna 

i en så kallad ”svensk” skola? Eller är sådant kontextbundet? Är det samma villkor i en 

”svensk” skola där nästan alla är lika? Vad som är viktigt att påpeka är att det råder specifika 

villkor i den här kontexten, i den mångkulturella Rosbacksskolan som eleverna går i, och vad 

dessa nio elever upplever om sin skola kan antingen stämma överens med många andras upp-

fattning eller skilja sig markant. 

       Bilden av ”svensken” har blivit en stereotyp och något som ses som främmande för dessa 

elever. Under tidigare år i grundskolan har de haft fler etniskt svenskar i sina klasser men 

även då uppstod grupperingar där grupperna sällan samspelade. Bristen på interaktion skapar 

en okunskap och fördomar om den Andre, och även det lyfts fram som en negativ aspekt av 

den mångkulturella skolan. Eleverna formar och omformar sin identitet utifrån den verklighet 

och kontext de befinner sig i. Genom brist på interaktion och närvaro av ”svenskar” skapas en 

bild av svensken som något bättre och någon med högre status, vilket ställer det egna ”jaget” i 

en underposition. Detta är inget som eleverna talar om i klarspråk, men önskan att ingå i sam-

spel med den etniskt svenske påtalas vid flera tillfällen under samtalen med eleverna. Fram-

förallt skapas identiteten i relation till ”svensken”, då man som ”invandrare” inte tar lika 

mycket ansvar, är högljudd, talar inte tillräckligt bra svenska och har ett annorlunda utseende. 

       I denna studie har jag lyfta fram synen på den mångkulturella skolan från elever med in-

vandrarbakgrunds synvinkel, men hur ser den etniskt svenske eleven på den mångkulturella 

skolan? Mångfalden i skolan påvekar inte enbart elever med invandrarbakgrund utan ställer 

den ”svenske” i liknande position. Inom framtida forskning kan det vara av stort intresse att 

lyfta fram den mångkulturella skolan utifrån elever som tillhör majoritetsbefolkningens syn-

vinkel. En annan fråga som dykt upp under arbetets gång är vilket utrymme den mångkultu-

rella skolan ger för att eleverna ska forma och leva ut sina identiteter? Hur arbetar lärare för 

att möjliggöra detta identitetsskapande och samtidigt ta hänsyn till allas olikheter? Frågor som 

dessa driver forskningen framåt där förhoppningsvis resultatet skapar en större förståelse för 

skolans värld, lärarnas yrke och framförallt den värld som eleverna lever, agerar och skapar 

sig själva i. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide till fokusgrupperna 

 

1. Bakgrund. Årskurs, religion, etnicitet? Är ni födda i Sverige? Har ni gått i skolan i andra 

länder? Gått i andra skolor än den nuvarande? 

 

2. Vad anser ni om skolan överlag? Hur ser ni på skolan? Vad betyder skolan för er? Är sko-

lan en trygg plats för er? 

 

Min frågeställning: 

3. Vad anser ni om att elever från så många olika kulturer, religioner och länder går i skolan? 

Varför? 

4. Träffar ni på många svenska elever i skolan? Om inte: hur upplever ni det? Vad anser ni 

vara ”svenskt” i den här skolan? 

5. När man går så många elever i en och samma klass där alla har olika religion, kultur och 

pratar olika språk: hur påvekar det er? Hur blir ni påverkade av de andra i klassen? Håller man 

mer fast vid sin religion/kultur? Hur fungerar det för er att umgås med elever som inte delar 

samma religion eller traditioner?  
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Bilaga 2. 

Hejsan! 

 

Mitt namn är Nisha George och jag studerar vid Södertörns Högskola, lärarprogrammet mot 

äldre åldrar. Nu är jag i slutet av min utbildning och det är dags att skriva mitt examensarbete. 

Syftet med mitt arbete är att försöka förstå hur elever med invandrarbakgrund ser på den 

mångkulturella skolan, och hur de bygger sin identitet i relation till skolan. För att kunna 

genomföra detta krävs intervjuer med elever som går i skolan, och din son/dotter är en av de 

elever som visat intresse för att ställa upp. Därav får ni denna information, om ni känner att ni 

inte vill ge mig tillstånd att intervjua ert barn, eller har frågor kring själva intervjun får ni gär-

na kontakta mig via telefon: eller mail: 

 

Tack på förhand! 

 


