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Sammanfattning 

Utgångspunkten för den här uppsatsen var en fråga om vilket svängrum det finns för 
elever med invandrarbakgrund för att välja förhållningssätt till sin etniska bakgrund i 
skolan. Finns det utrymme för dem som vill uttrycka en etnisk identitet och använda sig 
av kunskaper och erfarenheter i skolarbetet som den etniska bakgrunden gett dem? Kan 
de som inte vill använda sig av sin etniska bakgrund i skolarbetet låta bli, eller förväntas 
de vara representanter för sina föräldrars hemländer? 

Med syftet att undersöka hur elever med invandrarbakgrund upplever och tänker kring 
sin etniska bakgrunds betydelse i skolarbetet, intervjuades fem elever i år 9 på Berga-
byskolan och fyra elever i årskurs 1 på Ringlunda gymnasium. Under bearbetningen av 
materialet gjordes en jämförelse mellan Bergabyskolan, som är en invandrartät skola 
med en uttalad ambition att vara en plats där olika kulturer ska kunna mötas och 
uttryckas, och Ringlunda gymnasium som har en mindre andel elever med invandrar-
bakgrund. 

Resultatet visade att flertalet informanter var intresserade av att använda sig av sin 
etniska bakgrund i skolarbetet. En del av informanterna redogjorde för hur de redan 
gjorde detta och andra, som inte gjorde det i någon större utsträckning, uttryckte att de 
starkt skulle uppskatta om de uppmuntrades till detta av sina lärare. Ingen av 
informanterna vittnade om att de känt sig tvingade att representera sina föräldrars 
hemländer i skolan. 

Skolorna i undersökningen skilde sig åt genom att informanterna från Ringlunda 
gymnasium föreföll att se svenskhet som mer eftertraktat, i mindre utsträckning 
uttryckte stolthet över sitt etniska ursprung, hade svårare att ge exempel på tillfällen då 
de haft nytta av sin etniska bakgrund i skolan samt tycktes uppleva sig som mindre 
respekterade av sina lärare än informanterna Bergabyskolan.  

I analysen av resultatet anges Bergabyskolans ambition att vara en mötesplats för olika 
kulturer som en tänkbar orsak till skillnaden mellan skolorna. Att andelen med 
invandrarbakgrund är högre bland såväl lärare som elever på Bergabyskolan lyfts också 
fram som tänkbara faktorer till skillnaderna skolorna emellan. 
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Inledning 

På Johannesskolan hade musikläraren Carina bestämt att man skulle ha en kulturdag då eleverna 

skulle ta med sig musik hemifrån, ”från den egna kulturen”. Sådant som man inte kunde se på 

musikkanalerna. Problemet var bara att dom flesta i klass 7B inte ansåg sig komma från andra 

kulturer (även om många av dom skulle ändra inställning senare i framtiden)[…]  

   ”Alltså när jag säger att det inte ska vara musik som visas på MTV eller ZTV, så menar jag att det 

inte ska vara modern musik. Förstår ni? Eller det kan vara modernt. Dragan, du till exempel. Vad 

lysssnar du på hemma?” 

   ”De e blandat, asså så”  

  ”Ja, det förstår jag, men du lyssnar på nåt från Jugoslavien kanske? vädjade Carina. 

   ”Serbien!” 

   ”Ja, förlåt, Serbien. Serbisk folkmusik till exempel. Eller om det finns nån popgrupp som 

ungdomar lyssnar på. 

   ”Du kan glömma att jag tänker ta med mig folkmusik. Vet du så BULL de e? Min fassa lyssnar på 

sånt hela tiden. Jag får spell på de.” 

   ”Jag lyssnar mest på sånt som e på MTV” sa Sandra lite förolämpad. ”Va e de för fel med det?” 

   ”Nej det är klart det inte är nåt fel med det. Men jag tänkte bara att det skulle vara intressant att 

lyssna på musik från olika delar av världen”[…] Snälla rara, färgade, exotiska varma barn. SKULLE 

DET DÖDA ER ATT DELA MED ER? skrek Carina åt barnen. 

   I sina tankar. 

Ur: Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari, sid 23f  

Citatet här ovan gestaltar hur en lärare, säkert väl menande, vill få eleverna att dela med sig 
av sina kulturer till varandra. Men hon glömmer en sak: Att fråga eleverna om vad de anser 
vara deras kultur. Hon utgår från sin egen föreställning om vilka hennes elever är och 
reducerar dem till representanter för olika delar av världen.  

En annan bild av det svenska samhället förmedlas genom Jonas Hassen Khemiris 
huvudperson Halim, en tonårspojke som allt mer framhäver en arabisk identitet och 
opponerar sig mot det samhälle som han anser försöker göra alla invandrare till ”svennar”:  

Där jag filosoferade fram  en hel tidningsteori: 

   I Sverige det finns ändå mycket blattar och därför det är viktigt vi inte börjar jiddrra och startar 

knas för då svennarna får panik eftersom på innersta insidan dom VET vi är grymmare. Därför det 

blir maxat viktigt att blattarna glömmer historian så vi blir mera som svennarna. Annars dom fattar 

vi bazar deras brudar och får feta respekten och maxade flousen. Därför politikerna ger inte 

hemspråk och vill sprida blattarna på olika områden. Helst dom vill också vi ska byta merguezen 

mot Denniskorv och baclavas mot äckelsemlor. Det är därför svennarna säger orden ”slå någon gul 

och blå” för det visar man måste ANTINGEN blir gul och blå i innersta själen ELLER man slås gul 

och blå (kanske av skins, kanske av aina).   

Ur: Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri  

Efter att ha läst dessa båda skönlitterära böcker började jag fundera på hur skolan ska agera 
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för att ge såväl Bakhtiaris sjundeklassare som Halim bästa möjliga förutsättningar att 
utveckla en positiv identitet och växa upp till människor med god självkänsla. Hur ska 
skolan göra för att ge Halim utrymme att uttrycka sin arabiska identitet och utnyttja de 
kunskaper och erfarenheter som han har tack vare sin arabiska bakgrund, men inte 
samtidigt påtvinga andra elever med invandrarbakgrund en identitet som turkar, tjetjener, 
kurder, japaner eller tyskar? Kanske är det så enkelt som det borde vara. Kanske finns 
redan svängrum för eleverna i skolan oavsett hur de väljer att förhålla sig till sitt ursprung. 
Men frågor som rör etnicitet och identitet upplevs av många människor som känsliga. 
Därför anade jag att det inte var så enkelt. Således greps jag av en lust att undersöka frågan, 
vilket mynnade ut i den här uppsatsen. Med den vill jag lyfta fram ett antal elevers 
berättelser om vilken roll deras etniska bakgrund spelar i skolan, hur de blir bemötta av 
sina lärare och hur de önskade att skolan förhöll sig till etnisk bakgrund.  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur elever med invandrarbakgrund i årskurs 9 och 
årskurs 1 på gymnasiet upplever och tänker kring sin etniska bakgrunds betydelse i 
skolarbetet. 

Frågeställningar 
Uppfattar nio elever med invandrarbakgrund i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet att 
skolan ger dem utrymme att välja sina etniska identiteter? 

Vilken betydelse för identiteten har ursprunget i föräldrarnas födelseländer för dessa elever 
i skolan? 

Uppfattar dessa elever att de i skolarbetet har möjlighet att uttrycka erfarenheter från de 
länder de har bakgrund i? 

Upplever dessa elever att de accepteras av sina lärare om de väljer att i skolarbetet inte 
använda sig av erfarenheter från de länder de har bakgrund i? 

Finns det skillnader mellan en invandrartät skola med en uttalat internationell profil och en 
skola utan internationell profil som domineras av elever med svenskfödda föräldrar, vad 
gäller elevernas upplevelser av etnicitetens betydelse i skolan?  

Definitioner 

Invandrare 

Jag använder i uppsatsen invandrarbegreppet om såväl personer som själva invandrat och 
personer som fötts i Sverige av föräldrar födda i andra länder. Detta eftersom begreppet 
många gånger används på detta sätt av undersökningens informanter. Då jag vill betona att 
även människor som själva är födda i Sverige åsyftas använder jag dessutom ibland 
begreppet med invandrarbakgrund.  
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Etnisk grupp  

Enligt Billy Ehns definition behöver fyra kriterier vara uppfyllda för att man ska kunna 
urskilja en etnisk grupp:1 

1. Att man själv och omvärlden ser gruppen som en grupp. 

2. Att gruppen har föreställningar om ett gemensamt ursprung. 

3. Att man i stor utsträckning gifter sig inom gruppen. 

4. Att gruppen skiljer sig från andra grupper när det gäller olika kollektiva egenskaper. 

Etnisk identitet 

Etnisk identitet handlar om upplevelsen av att tillhöra en etnisk grupp och att man har vissa 
sätt att tänka, känna, uppfatta och agera som kan kopplas till denna tillhörighet. Etnisk 
identitet handlar förutom om den egna upplevelsen också om andras uppfattning om vilken 
etnisk grupp man tillhör.2 Enligt Phinney och Rotheram skiljer sig den etniska identiteten 
från många andra sätt att identifiera sig med en grupp genom att den till en del bygger på 
biologiska faktorer, genom att man föds in i en etnisk grupp. Förutom detta utgår jag i min 
studie från de komponenter som, enligt Almqvist, de flesta forskare är överens om ingår i 
begreppet etnisk identitet:3 

 

en egen upplevelse av att vara en av gruppen (självidentifikation) 

 

känslor av tillhörighet med och lojalitet till gruppen 

 

positiva (eller möjligen negativa) attityder till gruppen 

 

en upplevelse av att dela viktiga värderingar och attityder med gruppen 

 

särskilda traditioner och sedvänjor som man har tillsammans med gruppen.    

                                                

 

1 Almqvist, K (2001) “Identitet och etnicitet”. Sid. 81 

2 Phinney, J.S. & Rotheram, M.J. (red.) (1987). Children’s ethnic socialization: Pluralism and development.  

3 Almqvist, K (2001) “Identitet och etnicitet”. Sid. 80 



    

4

 
Bakgrund 

Teoretiska utgångspunkter 

Identitet och etnicitet 

Kjerstin Almqvist skriver i sin artikel Identitet och etnicititet om etnisk identitet, i första 
hand i förhållande till ungdomars identitetsutveckling.4 Bl.a. fokuserar hon på hur individer 
utvecklar en etnisk identitet, utseendets betydelse för etnisk identitet samt olika sätt 
invandrare kan förhålla sig till den etniska ursprungsgruppen och majoritetssamhället.  

Almqvist poängterar att det finns faror med etnicitetsbegreppet.5 Även om det ofta är ett 
viktigt inslag i den etniska identiteten att föreställa sig att gruppen är homogen och 
beständig är det viktigt att komma ihåg att det ofta är oklart vilka som skall räknas till en 
etnisk grupp. Dessutom kan det variera över tid vilka som anses tillhöra en grupp och inte. 
Almqvist hänvisar här till Carl Martin Allwood som ser etnicitet som ”en historiskt 
villkorlig social konstruktion”. Almqvist påpekar också att etnicitetsbegreppet ofta har 
kritiserats, för att det använts på ett etnocentriskt sätt, genom att främst minoritetsgrupper 
beskrivits som ”etniska”. Forskning som nyttjat etnicitetsbegreppet har anklagats för att 
utgå från majoritetskulturen som en norm som man jämför andra etniska grupper med. 
Almqvist vänder sig också mot den föreställning som hon menar finns om att en människa 
endast kan ha en etnisk identitet och menar att flera studier visar att man mycket väl kan ha 
exempelvis både en svensk och iransk identitet. Trots de fallgropar Almqvist ser, menar 
hon ändå att etnicitetsbegreppet är användbart om det brukas på ett riktigt sätt. Det finns 
många gånger all anledning att förhålla sig kritisk när etnicitet används för att förklara 
människors beteenden eller värderingar. Samtidigt är etnisk identitet emotionellt viktig för 
många, möjligen de flesta, människor och därmed finns det också skäl att belysa den. Den 
etniska identiteten erbjuder individen både tillhörighet och ursprung samt förklaring till 
olika individuella egenskaper som hårfärg och hudfärg.  

Almqvist är särskilt intresserad av den betydelse hon anser att etnicitet har för ungas 
formande av identitet. Ungdomar som tillhör en etnisk majoritet känner sällan behov av att 
utforska den etniska identiteten, men för dem som växer upp i en minoritetsgrupp kommer 
det vara nödvändigt att ta ställning till hur de vill förhålla sig till sitt ursprung. Frågor som i 
vilken utsträckning de vill tillhöra den ursprungliga minoritetsgruppen eller den omgivande 
majoritetsgruppen kommer att aktualiseras. Därför kan etnicitetsbegreppet vara användbart 
inte minst mot bakgrund av att det är en viktig del i en människas utveckling att under 
ungdomstiden skapa en positiv och sammanhängande identitet.   

                                                

 

4 Almqvist, K. (2001) “Identitet och etnicitet”. Sid. 80 

5 Ibid. Sid. 81ff 
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Utseendets betydelse för utveckling av etnisk identitet 

Almqvist konstaterar att mycket kretsar kring utseende under ungdomars identitets-
utveckling.6 Följaktligen spelar det yttre också en viktig roll i utvecklingen av en etnisk 
identitet. Med hjälp av exempelvis kläder och sminkning kan man försöka dölja sitt etniska 
ursprung, eller uttrycka tillhörighet med antingen majoritetsgruppen eller ursprungs-
gruppen. Samtidigt går naturligtvis utseendet inte att påverka hur som helst.  

Almqvist ger en flertydig bild av hur barn- och ungdomar i minoritetsgrupper påverkas av 
att ha ett utseende som gör att de skiljer ut sig från majoritetsgruppen. Å ena sidan 
beskriver hon att unga i minoritetsgrupper ofta jämför sitt utseende mot majoritetsgruppens 
ideal och att barn- och ungdomar från Afrika och Asien som markant avviker från 
majoriteten mobbas mer för sitt utseende än andra. Å andra sidan hänvisar Almqvist till 
Hjerns studie från 1998 som visar att högstadieflickor med mammor födda utanför Europa 
är mer tillfreds med sitt utseende än helsvenska flickor. Dessutom har amerikanska studier 
visat att unga i minoritetsgrupper ofta har en jämförelsevis god självkänsla, men att det är 
viktigt att vara omgiven av andra med samma etniska ursprung. Det har visat sig att svarta 
ungdomar som går i skolor där svarta är i majoritet generellt har en mer positiv bild av sig 
själva än sina vita klasskompisar, medan förhållandet är det omvända på skolor där vita är i 
majoritet. 

Etnisk identitet i förändring 

En människas etniska identitet är inte statisk utan kan omformas, t.ex. i mötet med andra 
människor. Likaså förändras en etnisk grupps uppfattning om sig själv och sitt förhållande 
till omgivningen i mötet med andra grupper och genom att nya generationer växer upp 
under andra förutsättningar än de äldre. Detta blir ofta tydligt när människor invandrar till 
ett samhälle där de utgör en etnisk minoritet. Ackulturation är ett begrepp som används för 
att beskriva förändringar av invandrares upplevelse av etnisk identitet, såväl på individnivå 
som mellan generationer. Med hjälp av begreppet försöker man fånga vad som sker över tid 
med den etniska identiteten hos människor som flyttat till ett land där de inte tillhör den 
etniska majoriteten.7 Främst har ackulturation använts då man studerat hur olika etniska 
minoriteter förhåller sig till det majoritetssamhälle de lever som invandrare i. Almqvist 
understryker att ackulturation inte följer ett givet mönster, där människor steg för steg blir 
allt mer förknippade med majoritetssamhället. Ackulturation rymmer två dimensioner: Dels 
i vilken utsträckning man lämnar eller tar avstånd ifrån den kultur man själv sett sig som en 
del av (som första, andra eller t.o.m. tredje generation) och dels i vilken utsträckning man 
blir en del av det nya samhället. Dessa två dimensioner hänger inte alltid samman. 
Exempelvis kan man känna en stark tillhörighet med den etniska grupp man har sitt 
ursprung i samtidigt som man anammar mycket i det nya samhället och är en aktiv del av 
det. Å andra sidan kan man känna sig starkt främmande inför majoritetssamhället och de 
värderingar som är förhärskande där och samtidigt vända sin ursprungsgrupp ryggen. Med 
de två dimensionerna som utgångspunkt kan man identifiera fyra olika förhållningssätt till 

                                                

 

6 Almqvist, K (2001) “Identitet och etnicitet”. Sid. 102ff 

7 Ibid. Sid. 91 
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den etniska ursprungsgruppen respektive majoritetssamhället, som följer av ackulturation:8 

Separation innebär att medlemmarna i invandrargruppen väljer den etniska ursprungs-
kulturen före den nya kulturen och behåller de normer och levnadssätt de bär med sig eller 
har fått förmedlade genom familjen. Nära relationer har man främst inom den etniska 
gruppen. 

Assimilation betyder att man fullt ut vill tillhöra majoritetssamhället och anstränger sig för 
att anamma dess kultur och beteendemönster. Man vill hellre ha kontakter med människor i 
majoritetsgruppen än i ursprungsgruppen. 

Integration kännetecknas av att man på samma gång som man är aktiv i majoritets-
samhället och vill ha goda relationer till det också värnar om samhörigheten med den 
etniska ursprungsgruppen. 

Marginalisering innebär att man har vänt den etniska ursprungsgruppen ryggen, men inte 
heller blivit en del av majoritetssamhället. Visserligen kan det vara ett uttryck för ett 
individuellt ställningstagande mot allt och alla, men vanligen finns diskriminering med i 
bilden. 

Integration är det som av de flesta forskare ses som det mest gynnsamma förhållningssättet 
ur såväl individ- som samhällsperspektiv. Utvecklingen av en bikulturell identitet och 
behärskandet av två kulturella koder, vilket integration kan sägas handla om, understödjer 
en positiv självkänsla och personlighetsutveckling. Att marginalisering är sämst tänkbara 
resultat av ackulturation torde det inte råda några tvivel om. 

Almqvist pekar på flera faktorer som påverkar hur ackulturationen yttrar sig för olika 
grupper och individer. Stor betydelse har majoritetssamhällets inställning till den etniska 
minoritetsgruppen. Ofta är diskriminering ett hinder för en positiv ackulturationsprocess. 
Inte minst finns det flera studier som visar på hur ungdomar som utsätts för etnisk diskri-
minering riskerar att få låg självkänsla och en allmänt negativ utveckling. 

Mer kontroversiell är möjligen Almqvist när hon lyfter fram den etniska gruppens storlek 
som en viktig faktor för en gynnsam ackulturation. Hon menar att möjligheten för 
ungdomar att utveckla en positiv etnisk identitet ökar om gruppen är tillräckligt stor för att 
ha egna skolor och sociala forum. Detta är ett argument Almqvist använder för att hävda att 
etniskt segregerade bostadsområden inte enbart har nackdelar.9 

För att individer ska utveckla en internaliserad etnisk identitet och för att integration av 
etniska grupper ska vara möjlig menar Almqvist att det krävs ett öppet samhälle som ser 
etnisk mångfald som en tillgång.    

                                                

 

8 Almqist, K. ”Identitet och etncitet” (2001) Sid. 93 

9 Ibid. Sid. 106 
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På väg mot diversifierad normalitet 

René Leòn diskuterar i sin artikel På väg mot diversifierad normalitet hur samhället i 
allmänhet och skolan i synnerhet ska förhålla sig till att begreppet ”invandrare” ofta ges en 
negativ betydelse och sätts i motsatsförhållande till begreppet ”svenskar”.10 Även om han 
anser att grundproblemet inte är begreppen i sig utan att många som invandrar till Sverige 
får en underordnad ställning pekar han på att själva kategoriseringen kan bidra till att 
människor kan stigmatiseras, om invandrare ofta beskrivs som problem. Samtidigt kan 
begreppen vara till hjälp för att synliggöra orättvisor och diskriminering. Leòn menar att 
istället för att bannlysa begreppen så kan motsatsförhållandet mellan svenskar och 
invandrare brytas genom att man bejakar de identitetsmarkörer som gör att människor 
betraktas som annorlunda och avvikande, som t.ex. språk, religion och historia.11 Skolan 
kan enligt Leòn spela en viktig roll genom att ge ”det annorlunda” legitimitet och på så sätt 
skapa en diversifierad normalitet, som Leòn uttrycker det. 

Leòn diskuterar risken att lärare i sin iver att ge utrymme för en mångfald av kulturella 
uttryck kan reducera elever till representanter för sin minoritetsgrupp. Ett sätt att motverka 
denna risk kan vara att som lärare medvetet betona elevernas individuella särdrag och 
exempelvis tala om Jasmine som dansare eller konstnär snarare än som en turkisk flicka. 
León menar dock att man med ett sådant förhållningssätt bortser från den stora känslo-
mässiga betydelse den etniska identitet – som man till skillnad från en identitet som 
dansare eller konstnär till stor del inte kan välja eller välja bort – ofta har. Däremot varnar 
Léon för att förväxla kultur med etnicitet. En människas kultur formas under inflytande av 
många olika människor och situationer och är ständigt föränderlig. Därför är det ett misstag 
att förvänta sig eller förklara beteenden och värderingar med att ”Jasmine tillhör den 
turkiska kulturen”. 

Tidigare forskning 

En skola för andra 

Ing-Marie Parszyk har i sin avhandling En skola för andra: Minoritetselevers upplevelser 
av arbets- och livsvillkor i grundskolan studerat hur elever som tillhör etniska 
minoritetsgrupper upplever tillvaron i skolan.12 Den bild som tecknas är dyster. 
Minoritetseleverna upplever i stor utsträckning ett stort avstånd både till svenska kamrater 
och lärare. Många anser sig vara utsatta för ren rasism från sina lärare. Få anser att de får 
det stöd i undervisningen de skulle behöva av lärarna, inte minst när det gäller språket. ”En 
skola för andra” tycks i Parszyks avhandling vara ord som bättre beskriver många 
minoritetselevers upplevelse av skolan än den stolta parollen ”En skola för alla”. 

För att förändra situationen argumenterar Parszyk för erkännandets pedagogik som innebär 
att etnisk mångfald ses som berikande och att det inte räcker att skolan står för alla 

                                                

 

10 Leòn, R. (2001) ”På väg mot Diversifierad normalitet”. Sid. 15ff 

11 Ibid. sid. 21ff 

12 Parszyk, I-M. (1999) En skola för andra. 
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kulturers lika värde, vilket anses som ett uttryck för etnocentrism och homogenisering. 
Skolan bör istället erkänna varje kulturs särskilda värde.13 

Parszyk menar att en skenbart erkännande pedagogik ofta utmärker lärares förhållningssätt 
gentemot minoritetselever.14 Läraren är inte uttalat fördömande, men uttrycker negativa 
attityder med kroppsspråk och beteenden. Parszyk använder begreppet immanent 
pedagogik för en sådan både medveten och omedveten icke-erkännande pedagogik vars 
påverkan sällan eller aldrig medvetandegörs. 

Parszyk menar att om en skola där alla känner delaktighet och har möjlighet att tillägna sig 
goda kunskaper ska vara möjlig kan inte alla elever behandlas lika och undervisas på 
samma sätt. Som exempel på vad hon anser vara likabehandling som leder till orättvisa 
nämner Parszyk att en del minoritetselever i undersökningen inte får hjälp med språket 
under prov i matematik.15 Även skolans inställning till elevernas förstaspråk anser Parszyk 
ofta vara präglad av ett homogeniserande förhållningssätt som missgynnar minoritets-
eleverna. 16 Fastän utvecklingen av ett andraspråk är beroende av en god förstaspråks-
utveckling bedrivs ofta så gott som all undervisning på andraspråket. Parszyk betonar att 
minoritetselever ofta anammar en negativ inställning till förstaspråket, vilket riskerar att 
hämma dem i skolarbetet. Förutom att ett välutvecklat förstaspråk underlättar inlärningen 
av ett andraspråk och gynnar den kognitiva utvecklingen har den som känner stolthet över 
sin kulturella bakgrund, som talandet av förstaspråket kan vara ett uttryck för, över huvud 
taget bättre förutsättningar att lyckas i skolarbetet. 

Parszyk drar inte sina slutsatser enbart utifrån minoritetselevernas negativa upplevelser av 
den svenska skolan. I undersökningen finns också vittnesmål från undervisning där 
eleverna upplever att lärarna tar hänsyn till deras behov, t.ex. genom att hjälpa dem över 
språkbarriärerna i matematiken.17 Dessutom har assyrisk/syrianska elever som gått i en 
förskola med både svensk och assyrisk/syriansk personal positiva minnen från denna tid 
och uttrycker uppskattning för att de då utövade den assyrisk/syrianska kulturen. I den 
skola de går i då undersökningen görs upplever dessa elever inte att det finns något intresse 
i skolan för deras hemkultur och har inte reflekterat över att ett sådant intresse skulle vara 
möjligt. Att eleverna uppskattar undervisningen när den rör sådant de har förkunskaper om 
och då lärarna intresserar sig för deras erfarenheter och kunskaper återkommer genom 
undersökningen, bl.a. i ett uttalande från en muslimsk pojke som fått berätta för klassen om 
islam i religionskunskapen.18 

Parszyk har i sitt material sett stora skillnader mellan en skola som domineras av en enda 
etnisk minoritetsgrupp (assyrier/syrianer) och multietniska skolor där invandrare med 

                                                

 

13 Parszyk I-M. (1999) En skola för andra. Sid. 57 

14 Ibid. Sid. 61f 

15 Ibid. Sid. 215f 

16 Ibid. Sid. 76 

17 Ibid. Sid. 129ff 

18 Ibid. Sid 169f 
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många olika etniska tillhörigheter går tillsammans med svenska elever.19 Eleverna i den 
förstnämnda skolan definierar sig som assyrier/syrianer och inte som invandrare, vilket 
Parszyk menar är en fördel för dem. De är trygga i språk och kultur. Parszyk beskriver 
tillvaron för eleverna i den multietniska skolan som mindre trygg. Det som många av dem 
har gemensamt är att de tillhör etniska minoriteter och de benämns snarare som invandrare 
än som t.ex. turkar eller kurder. Svenska är det gemensamma språket och eleverna har 
sällan tillfälle att tala sina förstaspråk. Många frustreras av att de svenska eleverna ofta är 
överlägsna vad gäller skolprestationer. Klassrummen är segregerade, de infödda som ben-
ämns som svenskarna eller plugghästarna sitter längst fram och bakom sitter invandrarna. 
Man pratar sällan med varandra mellan dessa två grupper. Minoritetseleverna kompenserar 
delvis denna upplevelse av underlägsenhet i klassrummet genom att på fritiden, bl.a. i kraft 
av att de är fler än svenskarna, vara de som har ett maktövertag. 

Lärares bakgrund 

Kathryn H. Au och Karen M. Blake undersöker i sin artikel Cultural identity and learning 
to teach in a diverse community vilken roll språklig, etnisk och social bakgrund spelar för 
blivande lärares inställning till det arbete som väntar dem.20 Enligt artikeln finns det flera 
skäl att försöka rekrytera lärare från minoritetsgrupper. Förutom att de kan dela 
erfarenheter med minoritetselever och ha kunskap om vilka hinder man kan möta i 
samhället i allmänhet och utbildningssystemet i synnerhet då man tillhör en 
minoritetsgrupp menar Au och Blake också att dessa lärare generellt har en större 
medvetenhet om ojämlika förhållanden i skolan och att man som ett resultat av detta är mer 
benägna att arbeta för att skapa ett positivt klassrumsklimat för minoritetselever. Dessutom 
bär lärare med bakgrund i en minoritetsgrupp med sig kunskap från ”två världar” – både 
från minoritetsgruppen och från majoritetssamhället som de i egenskap av lärare är 
representanter för.    

                                                

 

19 Ibid. Sid. 248f 

20 Au, K. H. och Blake, K. M. (2003) “Cultural Identity and learning to teach in a diverse community”. 
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Metod  

Jag har genomfört intervjuer med nio elever, sex pojkar och tre flickor. Tre pojkar och två 
flickor går i år 9 på Bergabyskolan och tre pojkar och en flicka går i årskurs 1 på Ringlunda 
gymnasium. Fem av eleverna är födda i Sverige av föräldrar från Latinamerika, Iran, Irak, 
Ryssland/Kurdistan samt Libanon. Två elever är födda i Indien, en i Irak och en i Libanon. 
Endast en av dessa, Mandakini som föddes i Indien och kom hit när hon var nio år gammal, 
har dock minnen från sitt födelseland. 

För att hitta skolor att göra min studie på vände jag mig först till Bergabyskolan (skolornas 
och elevernas namn är fingerade), där jag gjort en del av min verksamhetsförlagda 
utbildning. Att jag vände mig dit berodde på, förutom praktiska skäl, att skolans 
interkulturella profil och höga andel elever med invandrarbakgrund gjorde att jag fann 
skolan intressant utifrån studiens inriktning. För att få en skola att jämföra med vände jag 
mig sedan till Ringlunda gymnasium, som inte hade någon uttalat interkulturell profil och 
som hade en lägre andel elever med invandrar-bakgrund. 

För att hitta intervjupersoner besökte jag en klass på vardera skola. Jag presenterade kort 
syftet med min studie muntligt och poängterade att svaren kunde hjälpa mig och andra 
blivande lärare att skapa en skola som är på elevernas villkor. Därefter gav jag eleverna 
möjlighet att ställa frågor och frågade sedan om det fanns personer med föräldrar födda i ett 
annat land än Sverige som var villiga att ställa upp. De som var intresserade ombads stanna 
kvar efter lektionens slut för att komma överens om lämplig tidpunkt för intervju. På 
Bergabyskolan var det omedelbart fem elever som var beredda att medverka. På Ringlunda 
gymnasium var det först endast en person som anmälde sig, men efter att klassens lärare 
frågat om det verkligen inte var fler som ville ställa upp, anmälde sig ytterligare tre elever. 

Eleverna i klassen på Bergabyskolan känner jag relativt väl, efter att ha undervisat dem vid 
flera tillfällen i samband med min verksamhetsförlagda utbildning. Eleverna i klassen på 
Ringlunda gymnasium var jag obekant med, även om jag vid ett tillfälle hade besökt 
klassen i egenskap av amatörförfattare.  

Intervjuerna utfördes i huvudsak under lektionstid och spelades in på mp3-spelare och är av 
halvstrukturerad karaktär, d.v.s. jag hade förberett en uppsättning frågor (se bilaga 1), men 
ändrade ordningsföljd och ställde följdfrågor beroende på de svar informanterna gav.21 

Intervjuerna gjordes med en informant i taget i avskilda utrymmen på informanternas 
skolor. Intervjuerna varade mellan 25 och 38 minuter. Vid bearbetningen av materialet 
skrev jag först en sammanfattning på ungefär en A4 (12 punkter) av varje intervju. Därefter 
gick jag igenom dessa sammanfattningar och noterade yttranden som liknade varandra och 
yttranden som motsade varandra. Jag gjorde också olika indelningar av informanterna, 
utifrån uppsatsens fråge-ställningar. Jag har valt att inte redovisa dessa indelningar, 
eftersom de var mycket grova och jag tror att det skulle finnas risk att de skulle dölja 
nyanserna i informanternas yttranden. När jag skrev uppsatsens resultatdel var det sedan 
sammanfattningarna, noteringarna med informanternas likheter och skillnader samt 
indelningarna av dem jag utgick från. Vid några tillfällen lyssnade jag också återigen på 
                                                

 

21 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Sid. 117 
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delar av de inspelade intervjuerna. Tolkningen av informanternas ackulturationsprocess, 
gjordes med hjälp av begreppen separation, assimilering, integration och marginalisering 
som jag redogör för i teoriavsnittet. Dessa begrepp hade jag i tankarna då jag gjorde 
sammanfattningarna av intervjuerna och bedömde vad som förenade respektive skiljde 
olika informanter åt. I övrigt tolkade jag informanternas yttranden genom jämförelse med 
Parszyks, Au och Blakes, Almqvists samt Leòns arbeten, vilka jag läste efter det att jag 
genomfört intervjuerna. 

Eleverna i undersökningen 
Pojkarna Armando, Omar och Reza samt flickorna Maha och Mandakini går då 
intervjuerna görs i år 9 på Bergabyskolan.  

Armandos föräldrar föddes i var sitt latinamerikanskt land och kom till Sverige en kort tid 
före Armando föddes. Armando betecknar sig själv som latinamerikan, varför detta 
samlingsbegrepp är det jag använder. Armando har gjort ett antal resor till det ena av 
föräldrarnas födelseländer. 

Omar föddes i Irak, men kom till Sverige några år gammal och har inga minnen från tiden 
han bodde där. Hans föräldrar härstammar från olika länder i Mellanöstern och Omar 
betecknar sitt ursprung arabiskt. Omar har aldrig besökt Irak. 

Rezas föräldrar föddes i Iran och kom till Sverige ett antal år före Reza föddes. Familjen 
bodde sedan i Iran en period som Reza inte har några minnen ifrån, men återvände snart till 
Sverige och har inte varit i Iran sedan dess. 

Mahas föräldrar föddes i Irak och kom till Sverige ett par år innan Maha föddes. Maha har 
aldrig varit i Irak. 

Mandakini föddes i Indien och kom till Sverige i lågstadieåldern. Vart annat år besöker hon 
släktingar i Indien.  

Pojkarna Georges, Keshav och Shiar samt flickan Elena går då intervjuerna görs i årskurs 1 
på Ringlunda gymnasium. 

Elenas mamma är född i Ryssland och Elenas pappa i Kurdistan. De kom båda till Sverige 
innan Elena föddes. Elena besöker Ryssland varje år och har varit i Kurdistan vid ett par 
tillfällen. 

Georges föddes i Libanon och kom till Sverige något år gammal. Tidigare har han besökt 
släktningar i födelselandet på sommarloven, men då han nu ägnar mycket tid åt idrott har 
han inte varit i Libanon under de senaste åren. 

Keshav föddes i Indien och kom till Sverige något år gammal. Han har gjort några resor till 
födelselandet. 

Shiars föräldrar föddes i Libanon och kom till Sverige något årtionde innan Shiar föddes. 
Shiar har varit i Libanon vid några tillfällen.  
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Samtliga informanter, utom Elena, pratar sina föräldrars modersmål med sina föräldrar. 
Elenas mamma pratar ryska med henne, men hon svarar själv på svenska. Med sin pappa, 
som hon inte bor tillsammans med, talar hon svenska. 

Skolorna i undersökningen 
De skolor där informanterna går ligger båda i Stockholmsområdet. På Bergabyskolan har 
en stor majoritet av eleverna föräldrar som är födda utanför Sverige. Skolan har få elever i 
varje årskurs. Bland lärarna är närmare hälften födda utanför Sverige. Bergabyskolan har 
en internationell profil och poängterar i beskrivningar av skolan att den vill vara en plats 
där olika kulturer ska kunna mötas och uttryckas. Jämfört med skolor i jämförbara områden 
uppvisar Bergabyskolans elever mycket goda studieresultat. Betygen ligger klart över 
riksgenomsnittet. Många av eleverna och deras föräldrar har gjort ett aktivt val när de sökt 
sig till Bergabyskolan, många från andra områden. Även på Ringlunda gymnasium har en 
betydande andel av eleverna invandrarbakgrund, men här har en klar majoritet av eleverna 
svenska föräldrar. Ett fåtal av skolans lärare är födda utanför Sverige och ingen av dessa 
undervisar de elever som ingår i undersökningen. Ringlunda är en relativt stor gymnasie-
skola. Flertalet av Ringlunda gymnasiums elever bor i närområdet. Betygen ligger något 
under riksgenomsnittet.  

Etiska överväganden 
När jag utfört studien har jag följt Forskningsetiska principer, som Humanistiska och 
Samhällsvetenskapliga forskningsrådet publicerat.22 Detta har inneburit att jag vänt mig till 
personer över 15 år för att få informanter, vilka rådet anser vara förmögna att självständigt, 
utan målsmans inblandning, ta ställning till deltagande. Innan intervjuerna har jag 
informerat informanterna om studiens syfte, att deras namn liksom skolornas namn 
kommer att vara fingerade samt poängterat att deltagandet är helt frivilligt, att de har rätt att 
låta bli att svara på de frågor jag ställer och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.    

                                                

 

22 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, www.vr.se, 070731 kl. 14.30 

http://www.vr.se
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Resultat 

Elevernas etniska identitet 
De flesta eleverna, såväl de som är födda i Sverige som de som är födda i andra länder, 
upplever sig mer tillhörande sina föräldrars hemländer än som svenskar. Elena är den enda 
som säger att hon vill vara helt och hållet svensk. Samtidigt säger hon att hon inser att hon 
inte är det. Armando säger att han tidigare sett sig själv som svensk, men numera ser sig 
som latinamerikan efter att ha mött mycket rasism i det svenska samhället, bl.a. av svenska 
kamraters föräldrar. Reza återkommer flera gånger till att han inte förstår betydelsen av 
vilket land man tillhör och ser egentligen inga stora skillnader mellan att vara svensk och 
iranier. I Iran är folk muslimer, i Sverige är folk kristna. Det är bara olika traditioner. Vi 
är alla människor, säger han.  

Flera av informanterna upplever sig som svenskar i vissa situationer och tillsammans med 
vissa människor och som arab, libanes, indier o.s.v. i andra situationer och med andra 
människor. En del av informanterna beskriver upplevelsen av en dubbel identitet som 
oproblematisk. Omar beskriver hur han lämnar Sverige när han kommer hem och kommer 
tillbaka till Sverige när han går hemifrån. Det är bara så det är, det är ingenting bra eller 
dåligt med det, menar han. Shiar säger att han beter sig som svensk när han är med 
svenskar och som invandrare tillsammans med invandrare. Det är ingenting jag tänker på, 
det kommer automatiskt. Keshav säger visserligen att han skulle vilja bli bättre på att vara 
svensk, men själva dubbelheten och att gå in och ut ur olika roller är inget som han i sig ser 
något problem med. Maha däremot, beklagar att hon inte kan känna sig hemma någonstans. 
Vi invandrare är invandrare både i Sverige och i de länder vi kommer ifrån. Det är synd. 

Informanterna ger olika svar på frågan om de upplever sig som så mycket svensk och som 
så mycket indier, libanes, latinamerikan o.s.v. som de skulle vilja göra. Maha skulle alltså 
vilja vara fullt ut av något, samtidigt som hon inte heller skulle vilja välja bort vare sig sin 
svenska eller irakiska sida. Som jag också varit inne på önskar Elena att hon varit svensk 
och Keshav att han bättre behärskade ”rollen” som svensk. Armando berättar att han brukar 
ge sina föräldrar bannor för att de födde honom i Sverige. De övriga uppger inte att de 
skulle vilja vara mer eller mindre av det ena eller andra. 

Informanterna skiljer sig kraftigt åt vad gäller hur stor betydelse den etniska identiteten har 
för dem. För Omar och Reza spelar, som vi sett, både den svenska och den arabiska/iranska 
identiteten en ganska liten roll, även om de båda säger sig vara stolta över sina föräldrars 
länder. För Elena är svenskheten åtråvärd. Flera gånger upprepar hon att hon vill vara som 
alla andra. För övriga informanter utom Georges, som bl.a. valt bort att åka till Libanon de 
senaste åren för att satsa på idrott och för att han hellre åker till nya länder än samma land 
gång på gång, är identiteten med föräldrarnas hemländer betydelsefull på olika sätt. Flera 
av Bergabyskolans elever tar ordet stolt i sin mun. Armando talar målande om sin 
upplevelse av Latinamerika: Man är stolt över sitt land, man vill berätta om det. Livet är 
roligare, livligare i Latinamerika. Man hör ljud överallt, det är aldrig tyst. Människor tar 
ut högtalare och har fest till fem på morgonen. Också Maha uttrycker sig med stort 
engagemang: Jag är stolt. Stolt över att Irak varit ett rikt land. Jag kommer alltid vara stolt 
över mitt blod. 
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Att döma av hur informanterna svarar när de mot slutet av intervjuerna får frågan om hur 
de upplevt själva intervjusituationen tycker flertalet av dem att det är intressant att 
reflektera kring sin etniska identitet. Keshav säger exempelvis: Det är kul att fundera på 
det här. Jag är två personer i en. Två av informanterna, Omar och Elena, säger dock att de 
inledningsvis hade en kritisk inställning. Först tänkte jag ”vad vill han”? Hade jag varit på 
dåligt humör hade jag frågat tillbaka ”vad kommer du ifrån?, hur är ditt liv?”, säger 
Omar. 

Keshav och Shiar säger sig båda känna en identitet i invandrarskapet. Under större delen av 
intervjuerna refererar de till sig själva som just invandrare snarare än libanes eller indier. 
De uttrycker att de upplever känslor av trygghet och tillhörighet tillsammans med andra 
invandrare. Keshav säger att han visserligen har flera svenska kompisar, men att han söker 
sig till invandrare om han kommer till en grupp med både invandrare och svenskar. Även 
Reza berättar om att han på olika sätt uttryckt stolthet över att vara invandrare, men att han 
gjort det mest för att många andra på Bergabyskolan gör det och att det egentligen inte är 
viktigt för honom vare sig att vara invandrare, iranier eller svensk. Han funderar över sina 
skolkamraters invandraridentitet: Det är många just nu som ser sig som invandrare. Kanske 
vill de vara svenskar, men blir betraktade som det och försöker vända det till något 
positivt. Flera vittnar också om att invandraridentitet handlar om mer än att bara ha rötter i 
ett annat land än Sverige. Armando säger exempelvis att han har en enda svensk kompis 
och att denna är ”blattisk”, vilket enligt honom bl.a. innebär att han pratar förortsslang och 
beter sig som en invandrare. 

Ringlunda – respektive Bergabyelevernas förhållande till etnisk identitet 

De flesta informanterna, oavsett skola, ser sig främst som tillhörande de länder som deras 
föräldrar kommer ifrån. Informanter från båda skolor, Reza och Armando på 
Bergabyskolan och Keshav och Shiar på Ringlunda gymnasium, vittnar också om 
invandrarskapet som en del av identiteten, för egen del och bland kompisar på skolan. En 
skillnad mellan de båda skolorna som kan skönjas är att svenskhet förefaller mer 
eftersträvansvärt för Ringlundaeleverna. Elena är den enda som vill vara helt och hållet 
svensk och Shiar och Keshav talar båda om vikten av att uppfattas som svensk för att 
lyckas i skolan och i samhället i övrigt. Man kan också notera att fyra av informanterna på 
Bergabyskolan tar ordet stolthet i sin mun när de talar om sina föräldrars hemländer, medan 
ingen av informanterna på Ringlunda gymnasium gör det samma. Ingen av Ringlunda-
eleverna uttrycker heller positiva känslor för sina föräldrars hemländer med det stora 
engagemang som Bergabyskolans Maha och Armando gör. 

Faktorer som påverkar den etniska tillhörigheten 
Språk, födelseland, föräldrarnas födelseland, firandet av traditioner och relationen till 
släktingar dominerar informanternas tankar om på vilka faktorer som påverkar etnisk 
tillhörighet. Flera informanter berättar om hur de ”blir svenskar” i situationer när de kan 
gynnas av detta. Många vittnar också om att etnisk identitet är något som till stor del 
påverkas av hur man uppfattas av andra, t.ex. genom sitt utseende.  
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Språket 

Samtliga informanter berör på ett eller annat sätt språket när de får frågor om vad det 
innebär att vara svensk respektive indier, libanes, irakier o.s.v. Omar säger först att språket 
är det enda som för honom avgör när han är svensk och när han är arab. Sedan lägger han 
till att arabisk mat och arabiska möbler är andra faktorer som gör att han upplever att han 
inte befinner sig i Sverige när han är hemma. Han berättar också att han känner sig som 
mer svensk än som arab numera, eftersom han bytt skola relativt nyligen och pratar 
uteslutande svenska och engelska i skolan. På skolan där han gick förut pratade han 
mestadels arabiska på rasterna. Georges, som pratar libanesiska hemma och svenska med 
sina kompisar, menar också att språket är det som avgör när han är svensk och när han är 
libanes. Han anser inte, till skillnad från exempelvis Shiar (se Att välja det fördelaktiga) att 
han beter sig olika då han pratar svenska respektive libanesiska. 

Flera vittnar också om språkets betydelse för att kunna uppfattas som svensk. När Keshav 
säger att han skulle vilja bli bättre på att spela rollen som svensk, beskriver han hur detta 
till stor del handlar om att behärska språkliga koder.  

Födelseland, traditioner och relationen till släktingar 

Att ha levt hela sitt liv i Sverige innebär inte automatiskt att man är svensk. Det tycks 
informanterna vara överens om. Armando, som tidigare tänkt på sig själv som svensk men 
som bl.a. efter erfarenheter av rasism nu hellre ser sig som latinamerikan och invandrare, 
menar att man är svensk om man har svenska föräldrar. Elena, som vill vara svensk, ser 
också svenska föräldrar som en förutsättning för att vara svensk. Reza, som inte lägger 
någon stor vikt vid den etniska tillhörigheten, anser att han delvis är svensk eftersom han är 
född här. Samtidigt tror han att det skett en förändring i hur människor ser på etnisk 
tillhörighet. Det är konstigt, hur det har blivit i Sverige nuförtiden. Det land ens föräldrar 
kommer ifrån, det är därifrån man säger att man kommer, inte det land man själv är född i.  
Mandakini, som kom till Sverige vid åtta års ålder, säger till skillnad från exempelvis 
Armando som är född i Sverige, att hon känner sig hemma i Sverige. Här känner hon sig 
både friare och säkrare än hon gör när hon åker till Indien på besök, då hon inte kan gå ut 
på kvällen utan någon vuxen. I Indien upplever hon också ibland att hon har ”svenska 
åsikter”, medan hon sällan upplever att hon tänker annorlunda jämfört med omgivningen 
när hon är i Sverige. Samtidigt gör hon skillnad mellan att känna sig hemma och att höra 
hemma. Hon känner sig hemma i Sverige, men hör hemma i Indien och är mer indisk än 
svensk. Att vara indisk betyder för henne att hålla kontakt med släkten, att veta att de bryr 
sig. Svensk anser hon sig vara tack vare sitt medborgarskap, sitt pass och sitt språk. Det 
indiska är mycket mer känslomässigt, än det svenska, vilket är något som går igen hos flera 
informanter. Maha, som är född i Sverige, är här möjligen ett undantag. När hon får frågan 
vad det innebär för henne att vara svensk säger hon att det svenska sitter i blodet, vart jag 
än tar vägen i framtiden kommer jag alltid bära med mig Sverige inom mig. 
Släktens betydelse för den etniska identiteten framhålls, förutom av Mandakina, bl.a. också 
av Georges och Maha. Firandet av traditioner är en annan faktor som ges stor betydelse av 
flera informanter, både när det gäller att hålla sitt ursprung levande och när det gäller att 
förklara närvaron eller frånvaron av svenskhet. Shiar menar att han inte är svensk eftersom 
han inte firar svenska traditioner. Reza däremot, som firar såväl persiska som svenska 
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traditioner, säger att han känner sig svensk i relation till kompisar med invandrarbakgrund 
som inte firar jul och midsommar. För Maha är firandet av irakiska traditioner viktigt. Så 
att man inte glömmer bort det, säger hon.  

Att välja det fördelaktiga 

Flera informanter vittnar om hur de ”blir svenskar” när de upplever att detta gynnar dem. 
När man söker jobb, svarar Georges korthugget på frågan om när man är svensk. Även 
Armando, som är den som kanske ger uttryck för mest negativa attityder gentemot det 
svenska samhället, säger att han blir svensk när han har något att vinna på det. Han menar 
t.ex. att det kan vara bättre att komma från det rika Sverige än från ett fattigt 
latinamerikanskt land när man åker utomlands. Keshav och Shiar talar båda om värdet av 
att kunna uppfattas som svensk i samhället i allmänhet och i skolan i synnerhet. Jag 
försöker balansera mellan att vara svensk och att vara libanes, berättar Shiar. Men när jag 
tänker efter är jag inte svensk, även om jag försöker bete mig som en svensk för att klara 
mig i Sverige. En svensk behöver inte bete sig som en svensk. Keshav säger att han försöker 
vara så svensk som möjligt på lektionerna, särskilt i svenska. Med sina kompisar pratar han 
förortsslang och om han gjorde det även i klassrummet tror han att det skulle uppfattas som 
att han inte kunde tala bra svenska, medan kompisarna skulle reagera negativt om han 
pratade standardsvenska med dem utanför klassrummet. Keshav säger också att det kan 
vara en fördel att vara invandrare när man är ute på stan med sina kompisar eftersom alla 
vet att svenskar inte kan slåss. 

Andra människors inverkan på den etniska identiteten 

Flera av informanterna talar om omgivningens inverkan på den etniska identiteten. Flertalet 
vittnar om att de är svenskar i relation till vissa människor och invandrare eller arab, indier, 
libanes o.s.v. med vissa människor. Georges och Omar menar att de är svenskar med 
kompisarna och libanes/arab med släkten och familjen. För Keshav går skiljelinjen, som 
berördes ovan, mellan å ena sidan kompiskretsen där han talar förortsslang och har en 
invandraridentitet och å andra sidan i relation till lärare och andra representanter för det 
svenska samhället då han beter sig som en svensk. Armando säger, som jag redan nämnt, 
att han tidigare sett sig som svensk och hade kunnat fortsätta göra det, om det inte vore för 
den rasism han upplevt personligen, av t.ex. svenska kompisar och deras föräldrar, och som 
han iakttagit i samhället i stort. Han påpekar dock att han inte upplevt rasism från lärarna 
på Bergabyskolan och upprepar flera gånger att han vet att det finns bra svenskar. 
Flera av informanterna vittnar om att etnisk tillhörighet inte är något man bestämmer själv. 
Elena, som bott hela sitt liv i Sverige, berättar att hon ibland kommer på sig själv med att 
tänka att hon är svensk, fast dom andra vet att jag inte är det, då kan jag inte låtsas att jag 
är svensk. För Reza, som inte ser etnisk tillhörighet som viktig, tycks andras syn på honom 
vara det som mest av allt gör att han uppfattar sig mer som iranier och invandrare än 
svensk. Dels säger han, som jag redan berört, att många av kompisarna uttrycker en stark 
invandraridentitet och att han påverkats av det, och dels återkommer han flera gånger till att 
han har ett icke-svenskt utseende och att det syns på honom att han inte är svensk. Enligt 
Reza, som umgås både med helsvenskar och med andra med invandrarbakgrund, är 
föreställningen om att ett svenskt utseende krävs för att vara svensk stark både bland 
invandrare och infödda svenskar. Att ett icke-svenskt utseende är ett hinder för att uppfatta 
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sig själv som svensk nämner flera av informanterna, däribland Elena som säger att hon ofta 
tänker på sitt utseende i relation till etnicitet, allra mest när hon åker till Ryssland och 
upplever att de kurdiska dragen gör henne till en avvikare. Hon säger att hon sällan 
upplever att någon annan reagerar på denna avvikelse, utan att det nog mest är något som 
pågår i hennes tankar, kanske p.g.a. hennes önskan om att smälta in och ”vara som alla 
andra”. Mandakina, som har ett mer oproblematiskt förhållande till sin etniska identitet och 
upplever sig smälta in i Sverige samtidigt som hon är mån om att hålla kontakt med de 
indiska rötterna, säger att hon ofta får frågor om Indien, t.ex. om religion och relationen till 
föräldrarna, av såväl svenska som invandrade kompisar. Det får henne att känna sig mer 
indisk, vilket hon upplever som positivt.  

Ringlunda – respektive Bergabyelevernas syn på faktorer som påverkar den 
etniska tillhörigheten 

Språk, släktband och firandet av traditioner är faktorer som informanter från båda skolorna 
framhåller som betydelsefulla för den etniska identiteten. Informanterna förefaller också 
vara överens om att man inte är automatiskt svensk för att man levt hela sitt liv i Sverige. 
En skillnad som eventuellt kan anas mellan skolorna är att Ringlundaeleverna i högre 
utsträckning vittnar om att de ”blir svenskar” när de anser sig ha något att vinna på det. 
Alla pojkarna på Ringlunda gymnasium (Georges, Keshav och Shiar) pratar om detta. 
Armando på Bergabyskolan menar visserligen också att det finns situationer då han finner 
det fördelaktigt att framstå som svensk, men nämner inte situationer i skolan utan 
exemplifierar med när han åker utomlands och upplever att det är gynnsamt att komma från 
ett rikt land.  

Den etniska bakgrundens betydelse i skolan 
Mandakina, Reza, Maha och Elena använder sig, i olika utsträckning, av sin bakgrund i 
skolarbetet, genom att t.ex. skriva och berätta om saker som har med föräldrarnas 
hemländer att göra. Omar säger att han inte gör det och inte vill göra det om det inte 
förväntas av honom. Armando, Georges och Keshav säger att de inte brukar använda sig av 
sin bakgrund men att de definitivt skulle gilla att tillfrågas av lärarna att göra det. Armando 
kan inte spontant ge exempel på tillfällen då han haft nytta av sin etniska bakgrund i 
skolan, men tror att lärarna skulle uppskatta om han använde sig av sin etniska bakgrund i 
skolarbetet och vet inte varför han inte brukar göra det. Shiar säger att han inte brukar 
använda sig av sin bakgrund, men att han skulle vilja göra det om det kunde underlätta för 
honom att få högre betyg. 

Mandakina berättar att hon ofta väljer att skriva om Indien och sina minnen därifrån när 
hon får skrivuppgifter i skolarbetet. Det betyder mycket för henne och är ett sätt att hålla 
kontakten med sitt hemland. Det är viktigt för mig, säger hon. Då glömmer man inte sitt 
land som man gillar. Det är bra att känna sitt land. Jag vill kunna passa in i släkten. Det 
vore kanske annorlunda om jag inte åkte dit. 

Reza säger att han sällan använder sig av sin iranska bakgrund i skolarbetet, men nämner 
två tillfällen då han gjort det. Först erinrar han sig att hans föräldrar försåg honom med 
information när klassen arbetade med Mesopotamien i årskurs 4. Det kändes bra att kunna 
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mer, minns han. Sedan berättar han om att han i årskurs 8 skrivit om persisk mat när alla 
fått i uppgift att skriva om ”sina länder”. På frågan om det var självklart för honom, som är 
född i Sverige, att välja Iran som sitt land svarar han att han inte tänkt på möjligheten att 
skriva om Sverige. Alla känner mig som iranier, jag ser ju inte svensk ut. Om jag valt 
Sverige hade folk sagt ’nej, du kommer inte från Sverige’. Reza minns uppgiften som rolig 
och säger att han gärna skulle göra fler liknande uppgifter. Det skulle vara bra, så att fler 
får veta att Iran är ett bra land. Man hör bara om kvinnoförtryck. Att upplysa andra om de 
länder de har ursprung i och påverka bilden av dessa länder är någonting som även 
Armando och Maha anger som motiv till varför de skulle vilja berätta om länderna i skolan. 

Maha anser att hon på flera sätt har nytta av sin irakiska bakgrund i skolarbetet. Inte minst 
läser och skriver hon mycket om kriget i Irak. Jag skriver berättelser om det, de blir bra 
eftersom det här engagerar mig så mycket. Då kan jag argumentera hårt. Maha säger att 
det betyder väldigt mycket för henne att skriva om Irak. Det är mitt land, en dag finns det 
kanske inte kvar. Alla flyr och USA tar över. 

Elena säger att hon relativt ofta skriver arbeten i skolan som på något sätt har med hennes 
släkt att göra. Som exempel nämner hon bl.a. att hon under ett arbete om andra världskriget 
intervjuade sin morfar som själv deltog som soldat. Elena är tveksam till om hon skulle 
vilja få uppgifter som går ut på att använda sig av sin bakgrund. I synnerhet om uppgiften 
var muntlig. Skulle jag stå och berätta för klassen om Ryssland skulle jag känna mig 
speciell igen och det vill jag inte. Elena berättar sedan om ett tillfälle då en lärare tagit för 
givet att alla hade svensk bakgrund. En uppgift gick ut på att intervjua en äldre släkting om 
vad en traditionell svensk jul innebär. Elena, som inte har några äldre svenska släktingar, 
fick IG på uppgiften tills hon protesterade hos sin mentor och fick en annan uppgift. Jag 
kände mig utanför, utpekad och orättvist behandlad, berättar hon. 

Omar brukar sällan använda sig av sin bakgrund i skolarbetet och har inte heller någon 
önskan att göra det. Han berättar om ett tillfälle då alla fått i uppgift att skriva om sin 
identitet, däribland den etniska. Han var kluven inför uppgiften. Det var jobbigt. Folk 
behöver inte veta om mig, jag vill kanske inte berätta om hur mitt liv är. Å andra sidan är 
det kul att folk vill veta om mig. Fast varför vill de veta om mig? Han säger sedan att om 
han skulle få fler uppgifter som rör hans irakiska bakgrund skulle det vara okej för honom, 
men att han föredrar att berätta historier. 

Georges och Keshav ger båda uttryck för att de starkt skulle uppskatta om de uppmuntrades 
av lärare att skriva eller muntligt berätta om de länder de har bakgrund i. Keshav säger: 
’Wow, den här personen har ett intresse’, skulle man tänka. Man skulle bli rörd. 

Shiar skulle gärna använda sig av sin bakgrund i skoluppgifter om det underlättade för 
honom att få goda resultat, men är annars inte intresserad av detta. Han blir först förvånad 
över frågan om huruvida det finns tillfällen då han har nytta av sin libanesiska bakgrund i 
skolarbetet och slår fast att det enbart finns nackdelar. Han berättar om hur han upplever att 
hans lärare har negativa förväntningar på honom för att han är invandrare: De tror att man 
inte jobbar. Jag jobbar, men jag får inte den respekten som svenskar får. Varje lärare är 
sådan men det skulle kännas bekvämt om de höll det inom sig och inte visade det. När Shiar 
tänkt en stund kommer han dock på att han tack vare sin libanesiska bakgrund har 
kunskaper om historia och insikter om vad krig innebär. Shiar upplever också att lärarna 
förväntar sig att alla ska vara som svenskar och att de saknar förståelse för att det kan vara 
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svårt, även för den som själv skulle vilja anpassa sig till svenska normer. Dom vill att vi 
invandrare som kommer till Sverige ska kunna bete oss som svenskar. 

Ringlunda – respektive Bergabyelevernas syn på den etniska bakgrundens 
betydelse i skolan  

Av eleverna på Ringlunda gymnasium är det endast Elena som säger sig ha använt sig av 
sin etniska bakgrund i skolarbetet. På Bergabyskolan säger sig tre informanter (Reza, 
Mandakina och Maha) ha använt sig av sin bakgrund i föräldrarnas hemländer, i större eller 
mindre utsträckning. 

Omar, på Bergabyskolan, förefaller vara den som är mest negativ till att få skoluppgifter 
där han förväntas berätta om sina föräldrars hemländer, även om också Elena på Ringlunda 
gymnasium uttrycker viss skepsis inför detta, särskilt om uppgiften skulle vara muntlig. 
Omar är också den enda som ger uttryck för negativa erfarenheter av en skoluppgift med 
koppling till etniskt identitet. De övriga informanterna på Bergabyskolan är positiva till att 
göra skoluppgifter relaterade till sin bakgrund i föräldrarnas hemländer. Det gäller såväl 
Maha och Mandakina vilka redan gör sådana uppgifter på eget initiativ som Armando och 
Reza som inte brukar göra det om de inte ombeds att göra det. Av Ringlunda gymnasiums 
elever uttrycker Georges och Keshav, som inte brukar använda sin bakgrund i skolarbetet, 
den starkaste önskan om att få uppgifter som har med den att göra. Även Shiar, som är 
frågande inför tanken på att det skulle gå att ha nytta av en libanesisk bakgrund i skolan, 
säger att han gärna skulle använda sig av sin bakgrund i skolarbetet. Han säger det dock 
utifrån möjligheten att det skulle underlätta för honom att göra goda resultat och inte, som 
Georges och Keshav, av känslomässiga skäl.  

Shiar på Ringlunda gymnasium upplever att lärarna har negativa attityder till invandrare 
och att han inte respekteras på samma sätt som de svenska eleverna gör. Elena berättar om 
hur en lärare tagit för givet att eleverna har svensk bakgrund. Ingen av informanterna på 
Bergabyskolan vittnar om liknande upplevelser som Shiar och Elena har. Tvärtom menar 
Armando, som berättar om åtskilliga upplevelser av rasism i det svenska samhället, att det 
inte förekommer rasism bland lärarna på skolan.     
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Analys 

Att dra slutsatser om hur informanternas ackulturationsprocess ser ut kräver ett betydligt 
mer djupgående material än det som den här uppsatsen bygger på. Jag menar ändå att det är 
möjligt att skönja vissa tendenser när det gäller hur informanterna förhåller sig till den 
etniska ursprungsgruppen respektive det svenska majoritetssamhället, vilket kan ge en 
bakgrund till deras upplevelser av skolan. Jag har därför försökt avgöra hur man kan 
beskriva informanternas yttranden med hjälp av begreppen separering, assimilation, 
integration och marginalisering.23 

Ingen av informanterna tycks enligt intervjuerna ha tillägnat sig marginalisering, det minst 
gynnsamma, som förhållningssätt. Ingen uttrycker sig direkt avståndstagande gentemot den 
etniska ursprungsgruppen, möjligen med undantag av Elena som starkt eftersträvar 
svenskhet och tycks ligga nära assimilation. 

Armando är den som tydligast uttrycker avståndstagande ifrån det svenska samhälle som 
han uppfattar som rasistiskt. Samtidigt beskriver han Latinamerika på ett mycket positivt 
sätt, som skulle kunna uppfattas som rent idealiserande. På så sätt tycks han vara den av 
informanterna som i störst utsträckning har anammat separering. Men Armando håller sig 
inte till den egna etniska gruppen. Han umgås också med andra invandrare – och med en 
svensk som han anser beter sig som en invandrare. Armando identifierar sig själv inte bara 
som latinamerikan utan också just som invandrare. 

Övriga informanter uppfattar jag som att de på ett eller annat sätt eftersträvar integrering, 
men att de är olika framgångsrika i denna strävan. Mer eller mindre oproblematiskt 
förefaller det vara i Rezas och Mandakinas fall, som båda har positiva attityder till såväl 
Sverige som minoritetsgruppen och har ett socialt liv både inom gruppen, med andra med 
invandrarbakgrund och med svenskar. För Keshavs, Shiars och kanske också Georges del 
förefaller integrationen vara mer problematisk. De vittnar om hur de i olika situationer 
anstränger sig för att framstå som svenskar och därmed få acceptans i samhället, men i 
synnerhet Shiar beskriver hur han trots dessa ansträngningar inte känner sig respekterad av 
exempelvis lärare. 

För flera av informanterna tycks en integration som innebär en sammanhållen tillvaro där 
det svenska vävs samman med det libanesiska, latinamerikanska, arabiska o.s.v. vara 
avlägsen. Snarare tycks flera av dem gå in och ut ur närmast separata världar och 
identiteter. Omar beskriver hur han lämnar Sverige när han kommer hem och kommer 
tillbaka till Sverige när han går hemifrån. Shiar och Keshav anstränger sig för att uppfattas 
som svenskar av t.ex. sina lärare, fastän de själva upplever sig mer som libanes respektive 
indier. Inför kompisarna å andra sidan, vill Keshav inte uppfattas som svensk. Att 
exempelvis prata standardsvenska (istället för förortsslang) med kompisarna vore 
otänkbart. Så separerade är dock inte de olika ”världarna” för alla. Reza berättar 
exempelvis om hur han firar både svenska och persiska traditioner hemma. För Maha tycks 
också det svenska och irakiska gå i varandra, men hon beskriver också en känsla av att inte 
känna sig helt hemma någonstans. 
                                                

 

23 Almqvist, K. (2001) ”Identitet och etnicitet” Sid. 93 
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En positiv invandraridentitet? 

Enligt Parszyk är det mer gynnsamt att skapa en identitet i förhållande till sin etniska grupp 
än att utveckla en invandraridentitet.24 I hennes material framstår invandraridentiteten som 
ett tecken på att man inte är trygg i sitt språk och sin kultur. I hennes material verkar 
dessutom begreppet ”invandrare” vara något som främst förknippas med underordning och 
står i motsatsställning till begreppet ”svenskar”. Det tycks dock finnas skäl att tolka den 
invandraridentitet som flera i min undersökning ger uttryck för på ett mer positivt sätt. Det 
finns inte någon automatisk motsättning mellan att ha en tydlig och positiv identifikation 
med den etniska gruppen och samtidigt identifiera sig som invandrare. Inte minst 
Armandos yttranden visar att man kan känna tillhörighet både till en etnisk grupp och till 
vad man uppfattar som ett kollektiv av invandrare. Likaväl som man, vilket Almqvist 
påpekar, kan ha flera etniska identiteter kan man identifiera sig som både invandrare och 
latinamerikan.25 Keshav och Shiar vittnar också om att identifikationen med andra 
invandrare ger känslor av trygghet och tillhörighet, just den typ av positiva känslor som 
Parszyk menar att en etnisk identitet kan bidra med. Samtidigt kan man naturligtvis koppla 
denna upplevelse av trygghet och tillhörighet till de upplevelser av att inte respekteras i det 
svenska samhället, som flera av informanterna berättar om. Armando uppger själv att han 
började identifiera sig som latinamerikan och invandrare efter att ha mött rasism i det 
svenska samhället. Rezas tolkning, att man vill respekteras som svensk men inte får det och 
istället försöker vända det till något positivt genom att uttrycka stolthet över att vara 
invandrare, kan säkert vara rimlig i många fall. Shiars uttalande om att alla vet att svenskar 
inte kan slåss skulle kunna tolkas som att något sorts maktövertag på fritiden får 
kompensera för underläget i skolan på samma sätt som för Parszyks informanter. 

Att använda den etniska bakgrunden i skolarbetet 

Av informanterna i undersökningen är det endast Omar som entydigt säger att han helst vill 
slippa använda sig av sin bakgrund i föräldrarnas hemländer i skolarbetet, genom att t.ex. 
skriva eller berätta om saker som rör dessa länder. Fyra av informanterna säger sig redan 
göra detta i större eller mindre utsträckning och åtminstone för Maha och Mandakina tycks 
det ha en stor känslomässig betydelse. För Maha handlar det mycket om att uttrycka starka 
känslor inför och åsikter om vad som sker i Irak, som hon anser illa behandlat av omvärld-
en. Maha påpekar också att detta hjälper henne att prestera i skolan genom att hon ägnar sig 
åt det som känns angeläget för henne. För Mandakinas del är det till stor del ett sätt att hålla 
liv i sin relation till Indien och de minnen hon bär med sig därifrån. Leòn tycks alltså kunna 
finna stöd i mitt material för att det kan ha en stor emotionell betydelse att få möjlighet att 
bearbeta och uttrycka sin etniska tillhörighet i skolan, vilket också bekräftas av att Georges 
och Keshav tydligt uttrycker att de starkt skulle uppskatta om lärare uppmuntrade dem att 
skriva eller berätta om de länder de har rötter i och Armandos och Rezas yttranden om att 
de skulle vilja påverka bilden av föräldrarnas hemländer genom att berätta om dem.26 Rezas 
positiva minne av när han, tack vare det som hans föräldrar hade berättat för honom, visste 

                                                

 

24 Parszyk, I-M. (1999) En skola för andra. Sid. 248f 

25 Almqvist, K. (2001) ”Identitet och etnicitet”. Sid. 81ff 

26 Leòn, R. (2001) ”På väg mot Diversifierad normalitet”. Sid. 15ff 
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mer än klasskamraterna under arbetet med Mesopotamien kan jämföras med Parszyks 
informanter som uppskattar undervisningen när den rör sådant de har förkunskaper om och 
när lärarna visar intresse för deras kunskaper och erfarenheter.27 

Den diskussion som Leòn för, om huruvida lärare i sin iver att ge utrymme för en mångfald 
av kulturella uttryck riskerar att reducera elever till representanter för sin minoritetsgrupp 
aktualiseras av Omars negativa upplevelse av att ha fått i uppgift att skriva om sin identitet, 
däribland den etniska. (Det var jobbigt. Folk behöver inte veta om mig, jag vill kanske inte 
berätta om hur mitt liv är.) Omar är ensam i materialet om att ha känt sig motvilligt påtvin-
gad en uppgift med koppling till etnisk identitet. Det förefaller dock som om det inte var 
just att etnicitet behandlades i uppgiften som väckte obehag, utan att han förväntades dela 
med sig av sådant som han uppfattar som personligt. 

Skillnaden mellan skolorna 

Även om materialet är litet och man ska vara försiktig med att dra allt för stora växlar av en 
jämförelse mellan de två skolorna är det några saker som definitivt förtjänar att lyftas fram. 
Informanterna på Ringlunda gymnasium förefaller att se svenskhet som mer eftertraktat, 
ger i mindre utsträckning uttryck för stolthet över sitt etniska ursprung, har svårare att ge 
exempel på tillfällen då de haft nytta av sin etniska bakgrund i skolan samt tycks uppleva 
sig som mindre respekterade av sina lärare än informanterna Bergabyskolan, även om det 
förstås förekommer individuella skillnader.  

Att Ringlundaeleverna uttrycker mindre stolthet över sitt etniska ursprung och förefaller 
värdera svenskhet högre än Bergabyeleverna behöver inte innebära att de uppfattar sig 
själva som mer svenska. Ingen av informanterna, vare sig på Ringlunda gymnasium eller på 
Bergabyskolan, betraktar sig i huvudsak som svenskar. Snarare förefaller det, åtminstone i 
Keshavs och Shiars fall, handla om att man upplever att man måste uppfattas som svensk 
för att vinna respekt i sin svenska omgivning, men ofta misslyckas med detta. Att det skulle 
kunna vara en tillgång att ha rötter i ett annat land när man lever i Sverige verkar det inte 
finnas någon stark känsla av hos Ringlunda gymnasiums elever. Tvärtom uttrycker t.ex. 
Shiar förvåning över frågan om huruvida det finns tillfällen när han har nytta av sin 
libanesiska bakgrund i skolarbetet. Det finns skäl att tolka resultatet som att informanterna 
på Ringlunda gymnasium i mindre utsträckning än informanterna på Bergabyskolan 
uppnått en framgångsrik integration. 

Mot bakgrund av att det är en viktig del av en människas utveckling att under ungdoms-
tiden utveckla en positiv och sammanhängande identitet och att utvecklingen av en bikultu-
rell identitet och behärskandet av två kulturella koder, d.v.s. integration, understödjer en 
positiv självkänsla och personlighetsutveckling, finns det anledning att belysa skolans 
roll.28 Enligt Parszyk har den som känner stolthet över sin kulturella bakgrund dessutom 
bättre förutsättningar för att lyckas i skolarbetet 29 Bejakar skolorna de identitetsmarkörer 
som gör att människor betraktas som annorlunda och avvikande, som Leòn anser att skolan 

                                                

 

27 Parszyk, I-M. (1999) En Skola för andra. Sid. 169f 

28 Almqvist, K. (2001) ”Identitet och etnicitet”. Sid. 93 

29 Parszyk, I-M. (1999) En skola för andra. Sid. 76 
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bör göra för att upphäva motsatsförhållandet mellan svenskar och invandrare? 30 Arbetar 
skolorna på ett sätt som ger ”det annorlunda” legitimitet, så att en diversifierad normalitet 
kan skapas? Det synes som om man på Bergabyskolan med större trovärdighet kan svara 
jakande på dessa frågor än man kan på Ringlunda gymnasium. 

Shiars spontana förvåning över frågan om huruvida det finns tillfällen när han har nytta av 
sin libanesiska bakgrund i skolarbetet och hans uppfattning om att denna bakgrund enbart 
innebär nackdelar i skolan tyder på ett lågt intresse för de erfarenheter minoritetselever bär 
med sig till skolan, liksom Keshavs starka formulering (Man skulle bli rörd) om hur han 
skulle reagera om han uppmuntrades till att skriva eller berätta om Indien. Bilden av att 
minoritetselever osynliggörs på Ringlunda gymnasium förstärks också av Elenas berättelse 
om hur en lärare förutsatte att eleverna hade svenska äldre släktingar, trots att en betydande 
andel av skolans elever har invandrarbakgrund. När slutligen Shiar uttrycker att han inte 
känner att han respekteras av lärarnas på samma sätt som de svenska eleverna – och att han 
inte ens förväntar sig det utan skulle nöja sig med att lärarna inte visade sina negativa 
attityder gentemot invandrare – finns det, trots det mycket begränsade material jag har 
tillgång till, belägg för att påstå att undervisningen på Ringlunda gymnasium åtminstone 
delvis präglas av ett immanent icke-erkännande, som Parszyk uttrycker sig. 

Även om undervisningen på Bergabyskolan att döma av undersökningens resultat i högre 
grad präglas av en erkännande pedagogik än undervisningen på Ringlunda gymnasium, 
behöver naturligtvis inte det innebära att allt är bra och att alla elever känner sig sedda. Det 
tycks vara klart att Maha och Mandakina känner sig ha utrymme att i skolarbetet använda 
sig av den etniska bakgrunden och de kunskaper, känslor, minnen, tankar etc. som är 
förknippade med den. Även Reza uttrycker positiva erfarenheter av att ha använt sin 
etniska bakgrund i skolan. Armando däremot, som ger uttryck för en stark etnisk identitet, 
använder sig inte av sin bakgrund i skolarbetet, trots att han på en fråga svarar att han gärna 
skulle göra det och att han tror att det skulle uppskattas av lärarna. Kanske kan skillnaden 
mellan å ena sidan Armando och å andra sidan Maha, Mandakina och Reza tolkas som att 
det på Bergabyskolan finns ett utrymme för att använda de erfarenheter man har med sig, 
men att det till stor del är upp till var och en att ta initiativ till detta. Möjligen kan detta 
utrymme tolkas som ett resultat av skolans uttalade målsättning att vara en plats där olika 
kulturer ska kunna mötas och uttryckas. Det förefaller finnas belägg för att påstå att den 
internationella profilen, åtminstone delvis, är en lyckad satsning i förhållande till denna 
målsättning.  

Skolornas och lärarnas förhållningssätt behöver naturligtvis inte vara hela, eller ens den 
huvudsakliga, förklaringen till de skillnader som visat sig mellan informanterna på 
Bergabyskolan och Ringlunda gymnasium, när det gäller deras inställning till sin etniska 
bakgrund och dess betydelse i skolarbetet. En faktor som kan ha betydelse är att andelen 
elever med invandrarbakgrund skiljer sig åt mellan skolorna. På Bergabyskolan är dessa i 
en överväldigande majoritet, på Ringlunda gymnasium är de i klar minoritet. Enligt 
Almqvist kan segregation ha vissa fördelar. Hon syftar visserligen på när enskilda etniska 
grupper är tillräckligt stora inom ett område för att ha att ha egna skolor och sociala forum, 
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vilket anses öka möjligheten för ungdomar att utveckla en positiv etnisk identitet.31 Bl.a. 
mot bakgrund av att flera informanter säger sig uppleva trygghet och tillhörighet 
tillsammans med andra invandrare, finns det ändå anledning att anta att en hög andel elever 
med invandrarbakgrund kan göra det lättare att uppleva och uttrycka positiva känslor i 
förhållande till sitt etniska ursprung. Man kan här också anknyta till de amerikanska studier 
Almqvist refererar till som visar att unga i minoritetsgrupper ofta har en god självkänsla, 
men att det är viktigt att omges av andra med samma etniska ursprung.32 Kanske kan det 
vara tillräckligt att uppleva att man med sin omgivning kan dela erfarenheten av att tillhöra 
en minoritetsgrupp. Man kan i sammanhanget fråga sig hur en elev som Elena, som upp-
ger att hon vill vara svensk för att få ”vara som alla andra”, hade påverkats av att gå på en 
skola där elever med invandrarbakgrund är i majoritet. Hade svenskhet då varit något lika 
eftertraktat?  

En annan tänkbar faktor bakom skillnaden mellan hur informanterna på Bergabyskolan res-
pektive Ringlunda gymnasium, som eventuellt hör samman med skolornas och lärarnas för-
hållningssätt, är andelen lärare som själva är invandrare, vilken är klart högre på Bergaby-
skolan än på Ringlunda gymnasium. Man kan här anknyta till Aus och Blakes argumen-
tering för att rekrytera fler lärare ur minoritetsgrupper eftersom dessa i studier bl.a. visat sig 
besitta en större medvetenhet om ojämlika förhållanden i skolan och vara mer benägna att 
skapa ett positivt klassrumsklimat för minoritetselever.33      

                                                

 

31 Almqvist, K. (2001) “Identitet och etnicitet”. Sid. 106 

32 Ibid. Sid. 102ff 

33 Au, K. H. och Blake, K. M. (2003) “Cultural Identity and learning to teach in a diverse community” 
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Diskussion 

I avsnittet som följer är min avsikt att sätta ytterligare fokus på aspekter av uppsatsens 
resultat som jag anser särskilt intressanta. Min ambition är att föreslå tänkbara förklaringar 
till och möjliga konsekvenser av dessa aspekter och på så sätt stimulera till en fortsatt 
diskussion av dessa frågor. 

Gringoeffekt eller missuppfattning? 

Som jag redogör för i analysavsnittet gör jag en mer positiv tolkning av informanternas 
identitet som invandrare än vad Parszyk gör med sina informanter. Medan jag ser denna 
identitet som en källa till känslor av trygghet och tillhörighet kopplar Parszyk 
invandrarbegreppet omedelbart till underordning. Kanske har helt enkelt jag och Parszyk 
olika syn på invandrarbegreppet eller på identitetsskapande. Kanske missuppfattar jag mina 
informanter och överskattar den positiva laddning jag upplever att flera av dem ger 
invandrarbegreppet och underskattar inslaget av försvar – d.v.s. att uttryckandet av en 
invandraridentitet skulle vara ett mer eller mindre desperat försök att vända ett stigma man 
påtvingats av andra till någonting positivt. Men det finns också en annan tänkbar förklaring 
till skillnaden mellan min och Parszyks tolkning av invandrarbegreppet: tiden. Det har gått 
åtta år sedan Parszyk la fram sin avhandling. Frågan är om inte innebörden av invandrar-
begreppet förskjutits i positiv riktning under dessa åtta år. Kategorin invandrare används 
visserligen fortfarande ofta när olika problem diskuteras, t.ex. kriminalitet, arbetslöshet och 
svaga skolprestationer. Samtidigt förknippas invandrarbegreppet idag också med helt andra 
sammanhang. Tidningen Gringo, som profilerat sig som ett språkrör för invandrartäta 
förorter, har fått genomslag i samhällsdebatten. Ett uttryck för det är att man varit delaktig i 
att förvandla ordet ”blatte” från nedsättande gatuslang till ett positivt eller neutralt laddat 
ord, rumsrent nog för dagstidningarnas kultursidor. S.k. rinkebysvenska, förortsslang eller 
miljonsvenska, som har sitt ursprung i invandrartäta förorter, har under samma tid vunnit 
erkännande av majoritetssamhället, bl.a. genom representation i Svenska akademins 
ordlista (SAOL) med orden guss (flicka) och keff (dåligt).34 Kritikerrosade romaner, som 
Khemiris Ett öga rött och  Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill, med unga med 
invandrarbakgrund i huvudrollerna har getts ut och dess upphovsmän och upphovskvinnor 
har ansetts representera ”det nya Sverige”. Man kan invända mot allt detta. Man kan tycka 
att stereotyperna är lika framträdande i Gringo och i hyllningarna av representanterna för 
”det nya Sverige” som i problembeskrivningarna av invandrare som arbetslösa brottslingar 
utan fullständiga gymnasiebetyg. Här finns dock inte utrymme att fördjupa sig i denna 
diskussion. Denna invändning motsäger inte heller att invandrarbegreppet under 2000-talet 
fått en allt mer positiv laddning och att det idag tycks finnas fler, eller åtminstone av 
majoritetssamhället mer accepterade, företeelser och framgångsrika personer att anknyta 
till för den som vill identifiera sig som invandrare än det gjorde under 90-talet. Möjligen är 
många av dessa företeelser, som exempelvis Gringo, uttryck för försvar mot ett samhälle 
som etiketterar människor som invandrare och gör invandrarskapet till ett stigma. Men 
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möjligen är det också en försvarsstrategi som är framgångsrik, åtminstone för åtskilliga 
individer. 

Rent allmänt, oavsett hur invandrarbegreppet används i offentligheten och hur det uppfattas 
av människor i allmänhet, kan man förstås också ifrågasätta själva problematiserandet av 
att människor identifierar sig som invandrare. Jag vill därför poängtera att den diskussion 
jag här för syftar till att försöka förstå bakgrunden till att människor identifierar sig som 
invandrare. Att påstå att invandrarskap, och den upplevelse av att genom detta dela en 
erfarenhet med andra, skulle vara en i sig bättre eller sämre grund för identifikation än 
uppfattningen om ett gemensamt ursprung, vore som jag ser det märkligt. 

Ringlunda gymnasiums stora misslyckande 

Att informanterna på Ringlunda gymnasium i så liten utsträckning upplever sig ha nytta av 
sin etniska bakgrund i skolarbetet och i så låg grad känner sig respekterade av sina lärare, 
och rent av vittnar om upplevelser av ren rasism kan inte tolkas på annat sätt än som ett 
stort misslyckande. Denna slutsats drar jag fullt medveten om det högst begränsade 
material jag har tillgång till. Oavsett hur representativa dessa informanter är för skolans 
elever med invandrarbakgrund så vittnar deras berättelser om att det finns elever som inte 
blir tillräckligt sedda och att elevers erfarenheter, kunskaper och engagemang slösas bort. 
Detta missgynnar inte bara dessa elever. Övriga elever går miste om möjligheten att ta del 
av kunskaper och perspektiv som lärare och läroböcker inte ensamma kan förmedla. I ett 
globaliserat samhälle ökar behovet av kunskap om olika samhällen och religioner. Man hör 
bara om kvinnoförtryck, konstaterar Reza och syftar på sina föräldrars födelseland Iran. Det 
finns åtskilliga länder som människor i allmänhet har en lika snäv bild av och det lär finnas 
många elever som är beredda att vara med och nyansera dessa bilder om det bara finns 
plats för deras berättelser.  

Detta misslyckande behöver naturligtvis inte vara resultatet av illvilliga lärare eller 
skolledare. Tvärtom kan intentionerna ha varit goda. Kanske har personalen på skolan 
eftersträvat att behandla alla lika och att etniskt ursprung inte ska spela någon roll. Som 
Parszyk påpekar leder dock ett sådant förhållningssätt lätt till homogenisering och till ett 
osynliggörande av dem som inte identifierar sig med majoritetssamhället.35 

Orsaken till skillnaderna mellan skolorna 

För att det ska finnas någon poäng med den kritik som här riktas mot Ringlunda 
gymnasium bör den leda till en diskussion kring orsakerna till misslyckandet som i sin tur 
kan leda till en diskussion om vad som kan göras för att komma till rätta med problemen. 
Jag ska därför här fortsätta diskussionen om tänkbara orsaker till de skillnader mellan de 
båda skolorna som framträder i materialet. Förutom de tänkbara faktorer jag nämner i 
analysavsnittet som Bergabyskolans internationella profil och den högre andelen lärare och 
elever med invandrarbakgrund på Bergabyskolan förtjänar ytterligare en tänkbar faktor att 
belysas, för att en rättvis jämförelse mellan de båda skolorna ska vara möjlig. I varken 
undersökningens urval eller i tolkningen av resultatet har jag tagit hänsyn till elevernas 
studieprestationer eller socioekonomiska bakgrund. Generellt gäller dock att Bergaby-
skolans elever är mer högpresterande i skolan än Ringlunda gymnasiums elever. Det är 
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tänkbart att Bergabyeleverna som en följd av detta har större möjligheter att ta för sig i 
skolan och forma sina studier efter sina önskemål och att detta också leder till att de blir 
mer uppmärksammade och uppmuntrade av sina lärare. Man kan naturligtvis även tänka sig 
att även ett omvänt samband föreligger, d.v.s. att Bergabyskolans elever blir bättre sedda 
och i högre utsträckning får ägna sig åt sådant i undervisningen som de har förkunskap om 
och som engagerar dem och därmed presterar bättre resultat. En annan yttre bidragande 
orsak till skillnaden mellan skolorna skulle kunna vara elevernas ålder. Man skulle kunna 
tänka sig att Ringlundaeleverna, som hunnit till gymnasiet, är mer medvetna om de krav 
som majoritetssamhället ställer och därför värderar svenskhet högre och sitt etniska 
ursprung lägre än de ett år yngre eleverna på Bergabyskolan. Det är också tänkbart att det 
har betydelse att de flesta av Bergabyskolans informanter har gått betydligt längre på sin 
skola än Ringlunda gymnasiums informanter som vid intervjutillfället gått en dryg termin 
på skolan och rimligen känner sina lärare och klasskamrater bättre. Måhända kan man 
hoppas att t.ex. Shiars upplevelse av lärarna som rasister delvis beror på att han och lärarna 
känner en osäkerhet inför varandra och att misstron så småningom kan överbryggas. Det 
vore dock ett stort misstag att se denna möjlighet som en ursäkt för att slippa förändra. För 
att den stora misstro som Shiar ger uttryck för ska överbyggas krävs troligen en ansträng-
ning av lärarna. 

Även om den här typen av yttre faktorer, som elevunderlag och andelen lärare och elever 
med invandrarbakgrund, spelar en roll får de självfallet inte användas som ursäkt för att 
slippa förändra skolans förhållningssätt och arbetsformer. Dessa yttre faktorer kan heller 
inte förklara de skillnader som har med lärarnas förhållningssätt att göra, som att elever 
upplever att lärare inte respekterar invandrarelever, att lärare inte är intresserade av de 
kunskaper de har och att lärare tar en svensk bakgrund för given, som i fallet med Elena 
som ombads intervjua en äldre släkting om traditionellt svenskt julfirande. Vad yttre 
faktorer möjligen kan vara med och förklara är elevernas olika inställning till sin etniska 
bakgrund och till svenskhet.  

Man kan avslutningsvis konstatera att ingen av informanterna egentligen tycks ha 
erfarenheter som liknar situationen i inledningens utdrag ur Kalla det vad fan du vill där en 
musiklärare vädjar till eleverna att dela med sig av sina kulturer, inte på sina egna villkor, 
utan utifrån lärarens uppfattning om dessa kulturer. Visserligen berättar Omar om hur han 
upplevde obehag när fick i uppgift att skriva om sin etniska identitet. Som jag redan varit 
inne på föreföll dock inte detta obehag bottna i att uppgiften rörde den etniska bakgrunden 
utan snarare att han förväntades vara personlig. Att elever får möjlighet att använda sig av 
sin bakgrund i skolan, oavsett om det är som kineser eller som gitarrister, behöver definitivt 
inte innebära att eleverna behöver lämna ut sina liv. När informanterna beskriver vilken 
betydelse det har, eller skulle ha, att använda sig av sin bakgrund i skolarbetet talar de 
oftare i politiska termer än i personliga, även om det inte alltid går att separera det 
personliga och politiska ifrån varandra. Det handlar om sådant som engagemang för 
föräldrarnas krigshärjade födelseland och en vilja att ge andra människor större kunskaper 
om det land man har rötter i. 
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Metoddiskussion 
Det kan inte uteslutas att de elever som starkt identifierar sig med sin bakgrund i 
föräldrarnas födelseländer och som gärna uttrycker denna identitet är överrepresenterade 
bland mina informanter. Det är fullt logiskt om den som helst av allt vill vara och uppfattas 
som en svensk bland andra svenskar avstår från att delta i en undersökning där de erbjuds 
vara med just på grund av sin bakgrund utanför Sverige. För att så långt som möjligt 
försöka undvika denna slagsida i urvalet ansträngde jag mig för att förmedla studiens syfte 
och poängterade att den kan vara till hjälp för framtida lärare som vill bedriva en 
undervisning som är på elevernas villkor. Jag förklarade att jag ville undersöka om 
huruvida elever upplever att deras lärare förväntar sig att de ska representera sina föräldrars 
hemländer, om man tvärtom känner att man tack vare sitt ursprung har erfarenheter och 
kunskaper man vill dela med sig av men som lärarna är ointresserade av eller om man 
känner att man har möjlighet att själv välja hur man vill förhålla sig till sin etniska 
bakgrund. Ändå går det inte att komma ifrån att elever som vill slippa prata om sin etniska 
bakgrund kan ha avstått från deltagande. Möjligen kunde risken för ett snedvridet urval ha 
minskats om jag direkt tillfrågat ett antal slumpvis eller av läraren utvalda elever. Eftersom 
jag var mån om att de som ställde upp som informanter verkligen ville vara med, förutom 
av etiska skäl också därför att jag ville ha informanter som var benägna att dela med sig av 
sina tankar och upplevelser, valde jag dock att ställa frågan öppet i de båda klasserna. 

Der är inte omöjligt att det faktum att de tillfrågade valts ut på grund av sin bakgrund 
utanför Sverige, fick informanterna att överbetona sina band till sina föräldrars hemländer 
och tona ner sin ”svenskhet”. De kan ha uppfattat att detta förväntades av dem eller de kan 
ha känt att de på så sätt haft mer att säga i intervjusituationen och blivit mer ”speciella”. 
Min egen svenska bakgrund kan möjligen också ha gjort det svårare för vissa informanter 
att framhäva en svensk identitet. Även detta är svårt att förebygga som intervjuare, men då 
jag formulerat mina frågor jag har försökt att vara noga med att ställa frågor som inte 
förutsätter att den intervjuade uppfattar sig som t.ex. arab, indier eller libanes. Jag har 
dessutom försökt att inte förutsätta att etnisk identitet över huvud taget är något som är 
relevant för informanterna. Den första fråga jag ställer som inte rör ren fakta är huruvida 
det finns någon skillnad mellan att vara svensk och att vara libanes, irakier, indier etc. 
(informantens föräldrars hemland). 

Att informanterna på Bergabyskolan generellt var mer uttömmande och känslomässiga i 
sina svar än informanterna på Ringlunda gymnasium kan ha att göra med att jag kände 
Bergabyeleverna sedan tidigare och hade, som jag uppfattade det, en positiv relation med 
dem. Det finns också en risk att detta kan ha gjort Bergabyskolans elever benägna att ge de 
svar de trodde att jag ville ha och undvika uttalanden som de tror att jag skulle ha uppfattat 
som stötande. Denna risk aktualiserades inte minst under intervjun med Armando, som hela 
tiden påpekade att han trots sina negativa erfarenheter vet att det finns bra svenskar. För att 
få informanterna att känna att alla svar – och uteblivna svar – var tillåtna och för att 
minimera risken för att jag styrde deras svar med mitt sätt att formulera frågorna bad jag 
informanterna att inte svara på frågor de ansåg vara ”dumma”. Jag uppmanade dem att då 
säga att de tyckte frågan var dum, så att vi istället kunde prata om varför frågan inte kändes 
relevant. Detta hände dock aldrig, men kanske gjorde det att informanterna kunde känna sig 
aningen friare. 
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Vidare forskning 
I den här undersökningen delar ett antal informanter med sig av sina upplevelser av och 
tankar kring den etniska bakgrundens betydelse i skolarbetet. Mer precist var inte heller 
uppsatsens syfte formulerat. Mot bakgrund av de skillnader som framträdde mellan de två 
skolorna i undersökningen, skulle det vara intressant att på ett betydligt mer systematiskt 
sätt studera vad som kännetecknar undervisning som stödjer minoritetselevernas person-
lighetsutveckling och där eleverna upplever att deras erfarenheter och engagemang efter-
frågas och tas tillvara. För att detta ska vara möjligt att undersöka krävs det förmodligen att 
intervjuer kompletteras med observationer. Vidare skulle det vara värdefullt att i en sådan 
kvalitativ studie utgå från ett kvantitativt material, t.ex. en enkätundersökning, för att få en 
uppfattning om hur en större grupp minoritetselever uppfattar sin tillvaro i skolan och ser 
på sin etniska bakgrunds betydelse i skolarbetet.        
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BILAGA  

INTERVJUFRÅGOR  

Först vill jag be dig, om det är någon fråga som du tycker är dum, säg det så kan vi prata 
om varför du tycker det är en dum fråga istället för att du försöker svara på den.  

¤ I vilket land är du född? 

 

¤ Hur gammal var du/dina föräldrar när du/de kom till Sverige? 

¤ Hur länge har du gått på X-skolan?  

¤ Är det någon skillnad för dig mellan att vara svensk och att vara X (informantens 
föräldrars nationalitet)? 

¤ Vad känner du dig mest som, svensk eller X? På vilket sätt? 

¤ Vad innebär det för dig att vara svensk?

 

¤ Vad innebär det för dig att vara X?

 

¤ Finns det situationer när du känner dig mer svensk eller mer X? Hur är det i skolan? 

¤ Upplever du dig som så mycket svensk och så mycket X som du skulle vilja vara? Om 
inte, vad eller vilka, hindrar dig från att vara den du skulle vilja vara? 

¤ Dina lärare, har de någon uppfattning om huruvida du är svensk eller X? Hur märks det?

 

¤ Om du tänker på skolarbetet, i vilken utsträckning känner du att du har användning av att 
du har bakgrund i X? På vilket sätt? 

¤ Händer det att du skriver eller berättar i skolan om saker som har med X att göra? Hur 
ofta händer det? Kan du berätta om ett sådant tillfälle? Har du själv valt det? Vilken 
betydelse har det för dig att skriva och berätta om X i skolan? 

¤ Skulle du framöver vilja använda dig av din X bakgrund i skolarbetet? På vilket sätt?

 

¤ Tror du att dina lärare vill att du ska prata och skriva om X? Hur ser du på det? 

¤ Hur skulle du se på om dina lärare gav dig uppgifter som har med din X bakgrund att 
göra? 

¤ Hur tänkte du när jag frågade efter folk som hade bakgrund utanför Sverige? Hur 
kommer det sig att du ställde upp på intervju? 

¤ Hur upplever du att det är att svara på frågor om ditt förhållande till Sverige och X?

 

¤ Är det något du skulle vilja tillägga till det som vi pratat om?  


