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Sammanfattning 

Sex halvstrukturerade intervjuer med lärare från förortsskolor i Stockholmsområdet har 

genomförts med syftet att se hur lärarna uppfattar normskapande processer kring etnicitet. 

Materialet har analyserats med en fenomenologisk metod och resultatet är tolkat med hjälp av 

relevanta teorier och begrepp hämtade bland annat från den normkritiska forskningen. De frågor 

som varit i fokus är: Vilka etnicitetsnormer och vilka normskapande processer kring etnicitet 

kan de intervjuade lärarna se? Hur uppfattar lärarna effekten av etnicitetsnormer? Vilka 

möjligheter upplever lärarna att de har att motverka negativa effekter av de normskapande 

processerna kring etnicitet?  Studiens resultat visar att lärarna formulerar två olika typer av 

etnicitetsnormer som rådande; en ”förortsnorm” och en ”svenskhetsnorm”. ”Förortsnormen” 

påverkas av elevers erfarenheter av utanförskap. Den skapas och upprätthålls genom 

upprorshandlingar mot det etablerade samhället, eleverna gör motstånd mot skolan och lärarna, 

vilka betraktas som samhällets representanter. ”Svenskhetsnormen” skapas och upprätthålls 

framförallt genom det svenska språket och hur det används. Det gäller lärares sätt att 

oreflekterat använda sig av förgivettagna uttryck och begrepp utan att förklara deras innebörd. 

En negativ effekt som uppstår är att elever som inte har svenska som första språk riskerar att 

missförstå skoluppgifter. Det här kan leda till att eleverna inte får en rättvis betygsbedömning. 

De viktigaste möjligheter lärarna uppfattar att de har för att kunna motverka negativa effekter är 

goda relationer, medvetandegörande av normer, en blandad lärarkår, ökad medvetenhet om 

lärares egen delaktighet i normskapande samt ökade språkkunskaper hos eleverna.  
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Abstract 
 

Six semi-structured interviews with teachers from suburban schools in the Stockholm area have been 

conducted with the aim to see how teachers perceive the norm-creating ethnicity processes. The 

material has been analyzed with a phenomenological method and the results of the interviews are 

interpreted with the help of relevant theories and concepts derived from the norm critical research. The 

issues in focus are: Which ethnicity norms and standard-setting processes pertaining to ethnicity can 

the interviewed teachers see at their schools? How do teachers perceive the effect of ethnicity 

standards? What options do the interviewed teachers think that they have to counteract any negative 

effects of the norm-creating processes around ethnicity?  

The study results illustrate two different ethnicity standards were identified: Suburban norm and 

Swedishness norm. An important element of the Suburban norm is a withdrawal from the established 

social norm. The effect is that students oppose the teachers that are considered society representatives. 

The negative effects of the Swedishness norm are that the teachers use Swedish expressions that not 

all pupils are familiar with. That leads to that the pupils do not get the same opportunity to carry out 

tasks in a proper way. This might affect the grades that the students receive. Important factors for 

teachers to influence the ethnicity norms are good relationships, raising awareness of norms, a mixed 

teaching staff, increasing awareness of teachers' own involvement in the creation of norms and 

increased language skills of the students. 
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1. Bakgrund  
 

1.1 Inledning 

I dagspressen kan vi nästan varje vecka läsa om lärarbrist och dåliga resurser inom skolan. Vi läser 

också om den senaste tidens flyktingströmmar till Sverige och tänker på de nyanlända barn som ska 

kunna erbjudas en bra start i livet. Här spelar skolan en betydande roll. Samtidigt får vi bevittna hur 

främlingsfientliga och rasistiska strömningar vinner ny mark i samhället, vilket givetvis också blir 

synligt i skolans miljö. Allt det här ställer höga krav på kunskap och kompetens hos lärare och annan 

skolpersonal för att de ska kunna bedriva en verksamhet som är lika för alla oavsett etnisk tillhörighet.  
Vi har båda från våra respektive yrkesbakgrunder med oss ett stort intresse för vad det är som styr 

segregation, utanförskap och föreställningar om ”vi och de”. Vi frågar oss om den svenska skolan 

verkligen mäktar med den utmaning det innebär att bedriva en likvärdig undervisning och verksamhet 

för alla elever oavsett etnisk bakgrund. Det här är en omfattande och komplex fråga som tål att 

utforskas utifrån många olika infallsvinklar. I den här studien har vi tagit oss an en liten del av den här 

komplexa frågan genom att granska normskapande processer kring etnicitet i skolan och vad dessa 

processer får för effekter på skolans möjligheter att bedriva en jämlik verksamhet. Med en 

normskapande process avser vi de olika handlingar som styr hur normer (det som anses normalt och 

önskvärt) på olika sätt skapas, upprätthålls och utmanas.  Vi ser ett stort värde i att kritiskt utforska 

normskapande processer i skolan för att på så vis kunna hitta mekanismerna bakom ojämlika 

förhållanden. 

 

[…] normer bygger på idén om normalitet och avvikelse och därmed skapar normer 

hierarkier där somliga ges och tar sig rätten att benämna, betrakta och behandla andra som 

avvikande och möjliga att ifrågasätta. Om vi verkligen vill komma åt kränkningar, 

trakasserier och diskriminering i skolan är det just i normerna vi bör börja. Genom att 

kritiskt granska hur normer görs och vilka effekter de får, lär vi oss att se vilka normer det 

är som vi behöver ifrågasätta och förändra för att komma åt att en del elever och lärare 

marginaliseras i skolan (Martinsson & Reimers, 2011, s.27). 

 

Betraktat ur ett normkritiskt perspektiv bidrar alla inom skolan; elever, lärare och övrig skolpersonal 

till att på olika sätt skapa och upprätthålla de normer som råder. Vi har valt att undersöka hur lärare 

uppfattar normskapande processer kring etnicitet. Hur menar lärare att normerna skapas, upprätthålls 

och utmanas och vad anser de sig själva ha för möjligheter att påverka de här processerna? Redan på 

90-talet efterfrågade svenska forskare nya strategier inom skolan för att säkerställa en likvärdig 

utbildning för alla oavsett etnisk bakgrund. Det här handlar om unga människors lika rättigheter att 

kunna utveckla en stabil och trygg självkänsla, en tilltro till sig själva. Det handlar om lika rättigheter 

att kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om lika rättigheter till att få tillträde 

till det etablerade svenska samhällslivet. Vi hoppas att vår studie ska bidra med kunskap och ökad 

förståelse om hur lärare reflekterar kring och utmanar de rådande etnicitetsnormerna.  
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1.2 Skolans uppdrag 

I skolans uppdrag ingår att skolans utbildning ska ta hänsyn till elevers olika behov och ge alla det 

stöd och den stimulans de behöver i sitt lärande och sin utveckling. En elev ska utifrån sina egna 

förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skolverket menar att en 

skolas strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen och för denna strävan krävs:  
 

Ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer mellan personalen och barn/elever 

ska främjas i förskola och skola. Aktiviteter som främjar relationer kan leda till en 

känsla av gemenskap som stärker känslan av tillhörighet till förskolan och skolan. Det 

är betydelsefullt för både barnen och eleverna och de som arbetar i skolan och det 

påverkar barns och elevers kunskapsutveckling. (Skolverket, 2011) 

 

När det talas om normkritisk pedagogik i skolan menar man oftast att det är något som ska användas 

inom skolans likabehandling- och värdegrundsarbete. Detta arbete är ett lagstadgat arbete för att skapa 

lika rättigheter och möjligheter för eleverna, ett arbete som arbetar mot diskriminering, trakasserier 

och kränkningar. I skolans uppdrag att arbeta med likabehandlingsarbete ligger att alla barn visserligen 

ska behandlas utifrån sina egna förutsättningar för att få samma möjligheter men likabehandling 

innebär inte ”att alla barn och elever ska behandlas lika. Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas 

utifrån sina förutsättningar” (Skolverket, 2011). Exempel på det kan vara att en del elever kan behöva 

stöd inom ett speciellt ämne medan en annan elev är generellt svag i svenska språket och behöver stöd 

med alla ämnen. Andra exempel är funktionsnedsättningar samt att en del elever kan behöva tekniska 

hjälpmedel.  

 

Den normkritiska pedagogiken som Skolverket beskriver i sina egna dokument är tätt sammankopplat 

med skollagen, läroplanerna och diskrimineringslagen. Genom dessa lagar regleras skolans arbete med 

likabehandlingsfrågor. Skolverket ger också ut allmänna råd som skolorna har att följa i sitt arbete 

med likabehandlings- och värdegrundsarbetet samt olika rapporter. I Skolverkets rapport 

“Diskriminerad, trakasserad, kränkt?” (Skolverket, 2009) rekommenderar Skolverket att för att på ett 

effektivt sätt kunna förebygga mobbing och diskriminering i skolan bör undervisningen bedrivas 

utifrån ett normkritiskt perspektiv. I rapporten går att läsa att just ett normbrytande beteende är den 

vanligaste orsaken till att elever blir mobbade. Att arbeta normkritiskt gör inte bara att ett 

normbrytande beteende blir mer accepterat utan att det blir en naturlig del av samhället.  Även i en av 

Skolverkets senare rapporter “Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling – lagens 

krav och huvudmannens ansvar” (Skolverket, 2011) betonas att både intersektionella och normkritiska 

perspektiv krävs för att skolorna ska få stopp på de trakasserier och kränkningar som sker. Det ligger i 

skolans uppdrag att arbeta för demokratiska värden och skolan har ansvar att arbeta utifrån 

barnkonventionen, diskrimineringslagen, skollagen och läroplanen. Detta både genom att se till att 

dessa upprätthålls men också genom att arbeta med att ta avstånd från det som strider mot dem.  

 

Utifrån ovan beskrivna centrala mål för skolans demokratiuppdrag, uppdrag att motverka 

diskriminering och kränkande behandling samt skolans värdegrundsarbete anser vi att det är intressant 

att studera hur enskilda lärare upplever normskapande processer kring etnicitet inom skolan och 

diskutera detta utifrån ett normkritiskt perspektiv. Med en normskapande process avses här de olika 

handlingar som styr hur normer (det som anses normalt och önskvärt) på olika sätt skapas, upprätthålls 

och utmanas i ett visst sammanhang. För att få en överblick och ett sammanhang till skolans uppdrag 
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när det gäller att motverka diskriminerande normer ger vi nedan en kortfattad bild av den lagstiftning 

och styrdokument som skolan måste och är skyldig att arbeta utifrån.  

 

1.2.1 Lagar och styrdokument 

Barnkonventionen - FN:s konvention om barnets rättigheter skapades 1989. Syftet med konventionen, 

i vilken 54 artiklar ingår, är att ge alla barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 

komma till tals. Barnkonventionen vilar på fyra grundläggande principer vilka är ledande för hur 

konventionens övriga artiklar bör tolkas. De fyra grundläggande principerna är (Barnombudsmannen, 

2015): 

 

- Förbud mot diskriminering (artikel 2) Alla barn har rätt att ta del av sina rättigheter. 

- Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3) Alla beslut som tas och som på något sätt berör 

barn ska beakta barnets bästa. 

- Rätten till liv och utveckling (artikel 6) Inte bara barnets överlevnad, utan även hens 

utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga. 

- Rätten att få komma till tals (artikel 12) Barnets åsikter ska komma fram och ges respekt.  

 

I diskrimineringslagen betonas att skolan har ett viktigt arbete med att förmedla kunskaper om och öka 

förståelse för andra människor och kulturer. Diskrimineringslagen har kravet att den som driver skolan 

ska se till att varje verksamhet: 

Arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. 

Skolorna ska göra allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev 

utsätts för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder.  

Varje år upprättar en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en 

översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och 

elever, dels förebygga och förhindra trakasserier.  

(BEO, Barn- och elevombudsmannen, 2015) 

 

Skollagen är en lag som ger de grundläggande bestämmelserna för skola och förskola. I den regleras 

rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I lagen beskrivs också skolan 

och huvudmannens ansvar för verksamheten.  

 

Läroplanen är en förordning som utfärdas av regeringen och ska följas av de verksamheter som 

omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål 

och riktlinjer för arbetet. I skolans värdegrund och uppdrag i skolans läroplaner fastställs att arbetet 

med demokrati och mänskliga rättigheter är centralt i skolans värdegrundsarbete och ska vara ständigt 

pågående I läroplanerna betonas också att utgångspunkten ska vara respekt för allas lika värde och att 

främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, diskussioner och andra insatser. I 

arbetet med skolans värdegrund uppmanas all personal att reflektera över sitt egna förhållningssätt och 

ta ansvar (Skolverket, Styrdokument, 2011).   
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2. Tidigare forskning  
 

2.1 Normkritiskt perspektiv i skolan 

Flertalet svenska forskare och praktiker har under senare år betonat vikten av att ha ett normkritiskt 

perspektiv i skolans arbetssätt för att kunna uppnå ökad jämlikhet. Ett normkritiskt perspektiv sätter 

fokus på vad som görs till norm, det vill säga vad som anses normalt och eftersträvansvärt, i ett visst 

sammanhang. Vidare granskas de maktstrukturer som skapar och upprätthåller den aktuella normen. 

Maktstrukturerna styr vem som ges mest makt och utrymme i det aktuella sammanhanget och vem 

som marginaliseras. Det normkritiska perspektivet granskar, synliggör, och ifrågasätter de normer som 

styr våra föreställningar och värderingar. Det handlar om att studera vad som anses ”normalt” istället 

för att studera det som är avvikande. Det som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som 

”normal” makt och större utrymme jämfört med den som uppfattas som avvikare från normen. Inom 

det normkritiska perspektivet betonas också vikten av att ha ett intersektionellt perspektiv, vilket 

innebär att studera hur olika normer förhandlas fram i relation till varandra, hur de samverkar och även 

motverkar varandra (Bromseth, 2010).  

 

Bromseth & Darj (2010) föreslår en pedagogisk ansats som utgår ifrån ett normkritiskt och 

intersektionellt perspektiv. Texterna i Bromseth & Darj (2010) är sprungna ur en studiecirkel som 

arbetade mellan 2007 och 2010 med syftet att utforska olika intersektionella och maktkritiska 

pedagogiska perspektiv. Under arbetets gång myntades begreppet ”Normkritisk pedagogik” som ett 

arbetsverktyg, för att studera hur olika normer skapas och utmanas inom pedagogiska praktiker 

(Bromseth, 2010).  ”Normkritisk pedagogik” har därefter fått fotfäste inom skilda pedagogiska 

praktiker, däribland skolan, som ett pedagogiskt verktyg, en metod för att uppnå ökad jämlikhet i 

undervisningen och skolans arbetssätt i stort. Det senaste årtiondet har det utvecklats ett flertal 

metodmaterial utifrån ett normkritiskt perspektiv.   

 

Kumashiro (2002) genomför en granskning av olika förhållningssätt som pedagoger och 

utbildningsinstitutioner använder sig av för att arbeta mot förtryck av olika slag. Forskaren använder 

sig av begreppet ”de Andra”, en term som beskriver de grupper som traditionellt marginaliseras från 

samhället för att de avviker från normer av olika slag. Han formulerar fyra olika strategier 

till antiförtryckande utbildningsstrategier; utbildning för de Andra, utbildning om de Andra, utbildning 

som är kritisk till privilegier och andrafiering samt utbildning som förändrar samhället och studenten. 

Begreppet ”andrafiering” innebär den process som belyser och pekar ut avvikarna från det normala, 

den process av normskapande som placerar ”de Andra” i en position av utanförskap. Forskaren menar 

att det vanligaste är att en kombination av flera strategier används. Den första strategin; ”utbildning för 

de Andra” innebär den typen av antiförtryckande utbildning som går ut på att placera avvikarna, de 

marginaliserade i en separat grupp, tydligt andrafierade. Tanken är att de i sin separata grupp ska få 

hjälp att stärkas utifrån sin underlägsna position. På skolor där den första ansatsen, ”utbildning för de 

Andra”, används menar Kumashiro (2002) att “de Andra” hanteras förtyckande. Ibland uppstår 

förtrycket av aktiva handlingar av studenter och ibland av personal. Förtrycket kan också uppstå av 

inaktivitet och uteblivna handlingar av till exempel lärare. Den här typen av strategi riskerar att man 

först och främst fokuserar på “de Andras” negativa erfarenheter. Det kan leda till “de Andra” betraktas 

som problemet, då det antyder att skolorna inte skulle vara förtryckande om inte “de Andra” fanns där. 
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Nästa strategi är ”utbildning om de Andra”. Denna strategi innebär att man arbetar mot förtryck 

genom att fokusera på vad eleverna – både de priviligierade och de marginaliserade – vet och borde 

veta om en viss kategori avvikare. Bristfälliga kunskaper om ”de Andras” utanförskap leder ofta till 

missförstånd som bidrar till att förstärka problemen med utanförskapet. Elevernas kunskaper om ”de 

Andra” kan vara baserade på stereotyper och myter. Den tredje strategin ifrågasätter privilegier och 

andrafiering. Enligt denna behöver både lärare och elever undersöka vilka grupper som blir 

andrafierade och vilka som privilegieras och framhävs som normen. För att förändra problemen måste 

hegemoniska strukturer och ideologier kritiseras och förändras. Den fjärde är en typ av 

utbildningsstrategi där utbildningen på olika sätt är tänkt att förändra elever och samhälle. Den här 

strategin bygger på den förra men trycker mer på betydelsen av att agera för att förändring ska uppstå. 

Det kan innebära stora aktioner likväl som vilka ord som används i verksamheten, vad som betonas 

och synliggörs. Här framhålls att kunskapen alltid måste leda till konkreta handlingar. Kumashiro 

lyfter här även fram den kris som kan uppstår hos elever och lärare när de börjar utforska 

maktstrukturer och normskapande processer. Tidigare världsbilder utmanas och det handlar om att lära 

om och lära nytt. En stor del av den nya insikten handlar om att inse sin egen delaktighet i att skapa 

och upprätthålla förtryckande och diskriminerande föreställningar (Kumashiro, 2002). 

Kumashiros (2002) studie bedrivs i en nordamerikansk kontext, men hans teorier har influerat svenska 

utbildningsforskare som bedriver normkritisk forskning. Bland annat har Martinsson och Reimers 

(2008) som studerar normskapande processer inom svensk skola influerats av Kumashiros studier. De 

pekar på hur uppfattningar om vad som är ”normalt”, vad som utgör normen, skapar det som inte ryms 

inom normen, det avvikande, det annorlunda. Det här leder till utanförskap och stigmatisering av de 

som anses annorlunda, ”de Andra”. Martinsson och Reimers (2008) menar att både elever, lärare och 

annan skolpersonal är delaktiga i hur normer och därmed också utanförskap skapas, upprätthålls och 

utmanas inom skolan.  

Även Bromseth (2010) använder sig av Kumashiros (2002) begrepp ”de Andra” för att beskriva de 

som befinner sig utanför normen. Bromseth (2010) menar att en vanlig strategi inom den svenska 

skolans likabehandlingsarbete varit och fortfarande är att bedriva den typen av utbildning som 

Kumashiro benämner som utbildning om ”de Andra”. Det här, menar Bromseth (2010), är en form av 

utbildning som sker utifrån en toleranspedagogisk ram där syftet är att skapa förståelse och sympati 

för avvikarna. Detta benämner hon som en andrafierande strategi som riskerar att öka den andrafierade 

individens utanförskap, snarare än att leda till ökad jämlikhet. Andra forskare som diskuterar det 

normkritiska arbetet i skolans likabehandling är Elmeroth och Eek-Karlsson (2011). De menar att 

problemet med att skolans värdegrund, betoningen på allas lika värde inte alltid är så lätt att leva upp 

till och förespråkar ett arbetssätt där normskapande processer som berör de olika 

diskrimineringsgrunderna kritiskt granskas och utmanas. Om en normkritisk medvetenhet och 

reflektion inte finns i skolans verksamhet går det heller inte att leva upp till den värdegrund skolans 

verksamhet ska bygga på.  

 

 

2.2 Studier om etnicitet i skolan 

Den vardagliga betydelsen av etnicitet beskriver Wikström (2009) som “alla former av särskiljning av 

människor med hänvisning till ursprung, nationalitet, religion, kultur samt hud och hårfärg”. Inom 

forskningen blir det mer komplicerat, eftersom det finns flera olika sätt att tolka begreppet etnicitet på. 

Wikström pekar på att det finns tre huvudsakliga sätt att förstå etnicitet på; essentialistisk, 

konstruktionistisk och postkolonial syn på etnicitetsbegreppet. Den essentialistiska uppfattningen 
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innebär att etnicitet är något som en människa har, det är något man föds in i och det är konstant. 

Etnicitet definieras ofta utifrån objektiva egenskaper så som språk, religion och tradition, men också 

utifrån geografiskt områden (Wikström, 2009). Enligt den konstruktionistiska uppfattningen ses 

etnicitet som en social konstruktion, det anses vara något som blir till genom sociala relationer och 

inlärningsprocesser. Enligt den uppfattningen är etnicitet något som blir betydelsefullt först i mötet 

med människor från andra etniska grupper. Det beror på att etniska identiteter är produkter av ens egna 

och andras uppfattning av någons ursprung och tillhörighet. I det här perspektivet är etnicitet inte 

något objektivt utan något föränderligt och omförhandlingsbart. Det postkoloniala perspektivet är en 

del av poststrukturalismen. Här spelar språket en viktig roll. Genom språket uttrycks och förhandlas 

vad det innebära att tillhöra olika etniciteter, och det är där, genom språket, som etniciteterna blir till. 

Här har också makt en viktig roll, vem som har makten att definiera andra människors etnicitet. 

Wikström (2009) menar vidare att man inom poststrukturalismen också uppmärksammat problemet 

med att etnicitet blivit näst intill synonymt med ”ras”. Utifrån ett postkolonialt/poststrukturellt synsätt 

anses inte människors upplevelse av diskriminering förändras oavsett om det är hierarkier och 

skillnader mellan olika raser eller mellan olika etniciteter som åberopas. Den sociala effekten blir den 

samma.  

En annan forskare inom området är Gruber (2008) som problematiserar begreppen etnicitet och ras. 

Forskaren menar att användandet av det mer positivt laddade begreppet etnicitet riskerar att skymma 

den alltjämt rasistiska maktordningen i samhället. Gruber (2008) studerar skillnader i högstadielärares 

sätt att bemöta det som benämns som ”svenska” elever och ”elever med invandrarbakgrund”. Studien 

visar på de bakomliggande orsakerna till tudelningen och på vilken komplexitet det innebär. Gruber 

(2008) konstaterar att ”Svenskheten” som etnicitet framträder som mall för hur det ska vara samtidigt 

som den förblir okommenterad. Den bara är där, utan att ifrågasättas eller formuleras. Den tas för 

given. Gruber (2008) pekar till exempel på hur lärarna, när de sätter ord på hur invandrarkillar är, 

samtidigt omedvetet också beskriver hur de ”svenska” killarna är.  

Sharif (2008)  pekar på att det inom den svenska skolan ofta sker ett andrafierande av elever med 

annan etnisk bakgrund än den svenska. Det här leder till ett negativt identitetsskapande, då de här 

eleverna gång på gång erbjuds bilden av sig själva som avvikare, onormala. Sharif (2008) menar att 

den rådande normen i skolan är en förgivettagen institutionell svenskhet som ständigt upprätthålls och 

återskapas. Svenskheten ses som det normala, så som det ska vara. Medan man tillåter att övriga 

kulturer som finns representerade i skolan studeras och problematiseras så lämnas svenskheten orörd 

för granskning och kritik. Att bli positionerad som ”den Andra” på det här sättet är något som starkt 

påverkar elevers identitetsskapande. För att ha möjlighet att konstruera en positiv identitet behöver 

eleven ha makt och frihet att själv bestämma över sin identitetsposition (Sharif, 2008).  

Lahdenperä (1997) förordar ett interkulturellt förhållningssätt, där den hegemoniska svenskheten 

ifrågasätts och betraktas på lika villkor med andra kulturer. Hon beskriver den svåra uppgift skolan har 

att hantera olikheter i elevers kulturella och sociala bakgrund och förutsättningar som begåvning, 

förmåga, intressen, värderingar osv. I skolans roll och uppdrag finns en konflikt mellan att uppfostra 

och socialisera barn och ungdomar till det rådande värde- och normsystem i landet samtidigt som man 

ska tillvarata och utveckla det mångkulturella inslaget i samhället. Följaktligen uppstår en konflikt 

mellan det som betraktas som normalt och bekant respektive avvikande och obekant med 

invandrarelever. Det förs en kamp om vad som bör betraktas som fel eller rätt i skolan och för 

samhället. Samtidigt är detta konfliktområde ett utvecklingsområde som ställer krav på såväl forskning 

som utveckling av praktiken och organisationen i skolan. Att hitta strategier, arbetssätt och 

förändringar i utbildningsstrukturen för att förändra utbildningskontexten så att elever med en 

minoritetsbakgrund kan bedriva studier lika framgångsrikt som elever från majoritetsbefolkningen är 
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således ett angeläget område för skolforskningen och för utvecklingen av den mångkulturella 

undervisningen, menar Lahdenperä (1997).  

Lahdenperä (1997) studerar relationen mellan å ena sidan lärares uppfattningar om elevers 

skolsvårigheter och å andra sidan lärares förhållningssätt till etnicitet och invandrarbakgrund. 

Forskaren vill analysera och systematisera tänkandet kring svårigheter och problem i skolan samt 

urskilja och systematisera olika tänkbara förhållningssätt till elevens invandrarbakgrund och etnicitet 

för att undersöka hur lärare tolkar och beskriver problemen med och kring invandrarelever. 

Lahdenperäs undersökning visar på att 70 % av lärarna som ingick i studien uppfattade någon aspekt i 

elevens bakgrund eller etnicitet som negativ för skolarbetet. Ingen visade enbart en positiv attityd till 

elevens invandrarbakgrund.  
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3. Teoretiskt perspektiv 
 

 

3.1 Normkritiskt perspektiv och normkritisk 

pedagogik 

Den utbildningsteori som utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv har som syfte att sätta normen under 

lupp istället för att studera det som anses avvika från normen (Dolk, 2012). När ett normkritiskt 

perspektiv används inom en pedagogisk praktik benämns det vanligtvis normkritisk pedagogik 

(Bromseth 2010). Det är en metod som används för att synliggöra normer och normskapande processer 

inom en pedagogisk praktik. Med en normkritisk pedagogisk ansats betraktas alla handlingar som 

normativitetsskapande och den pedagog som bedriver ett normkritiskt arbete förväntas ifrågasätta sin 

egen del i denna process. Pedagogen bör först och främst rikta blicken mot sig själv och kritiskt 

granska sitt eget sätt att upprätthålla rådande normer och maktstrukturer i klassrummet. Pedagogens 

sätt att upprätthålla normer kan handla om att i sin undervisning ta förgivet att alla elever är 

sekulariserade kristna, att alla har en mamma och en pappa eller att alla har svenska som sitt första 

språk. Den normkritiska ansatsen uppmanar pedagogen att ifrågasätta den här typen av 

förgivettaganden och att istället utmana normerna, utmana de kategoriseringar som möjliggör att vissa 

grupper och individer hamnar i maktposition över andra. Martinsson (2008) menar att det handlar om 

att utmana kategorins existensberättigande. 
Bromseth (2010, s.43) skriver:  

En normmedveten undervisning kräver en ständigt närvarande uppmärksamhet om vem som 

görs till norm, i allt från matte-exempel, exempel på kärleksrelationer, val av kurslitteratur och 

skönlitteratur och hur man språkligt formulerar sig i klassrummet, till val av bilder och 

övningar.   

 

Den normkritiska pedagogiken har vuxit fram ur är feministisk poststrukturalism och queerteori (Lenz 

Taguchi, 2011). Begreppet normkritisk pedagogik myntades i och med framtagandet av antologin 

”Normkritisk pedagogik”, där ett antal forskare och praktiker från skilda pedagogiska sammanhang 

hade som målsättning att gemensamt formulera en intersektionell maktkritisk pedagogik (Bromseth, 

2010).  Som nämnts tidigare har den nordamerikanske utbildningsforskaren Kumashiros 

poststrukturella forskning om antiförtryckande undervisningsstrategier haft stor inverkan på den 

normkritiska pedagogikens framväxt. I Bromseth och Darj (2010) hänvisas det flitigt till Kumashiro, 

likaså gör Martinsson och Reimers (2008). Kumashiro utgår ifrån ett poststrukturalistiskt och 

intersektionellt perspektiv. Det intersektionella perspektivet innebär att studera hur olika 

normskapanden skapas i relation till varandra, hur de samverkar och ibland även motverkar varandra. I 

den poststrukturalistiska kunskapssynen förstås makt, kunskap och identitet som sammanvävda 

fenomen och verkligheten skapas genom diskurser innanför rådande maktstrukturer. Den 

poststrukturalistiska synen på identitetsskapande innebär att identitet som något i ständig rörelse och 

omdefinition, som en ständigt pågående diskursiv maktproduktion där subjektet själv är delaktig i 

formandet. Med det menas att vi görs och gör oss själva utifrån en rad olika subjektspositioner (Lenz 

Taguchi, 2011). I sin diskussion om de toleranspedagogiska strategier som är vanliga inom skolans 

likabehandlingsarbete pekar Bromseth (2010) på hur dessa strategier bidrar till ett andrafierande av de 

som avviker från normen. Vilket i sin tur leder till ett negativt identitetsskapande hos de elever som 
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befinner sig i den andrafierade positionen. Att ständigt bli placerad i en position som något 

annorlunda, något onormalt riskerar att skapa en negativ självbild hos individen.  

När normkritisk teori omsätts i praktiken för den med sig en dekonstruktiv metod. Man dekonstruerar 

normerna genom att synliggöra de ord och handlingar som skapar normalitet och avvikelse, att 

synliggöra den normskapande och normupprätthållande process som sker utifrån rådande 

maktstrukturer (Bromseth, 2010). Lenz Taguchi pekar på hur dekonstruktionen inom normkritiken 

riskerar att falla tillbaka på det förenklade skillnadsskapande den från början avsett att komma bort 

ifrån. Vi fortsätter på så vis att förstå skillnader på ett negativt sätt. ”Normaliseringen av nya 

subjektspositioner innebär att skillnader blir till avgränsade och distinkta olikheter i en ny mångfald av 

möjliga subjektspositioner” (Lenz Taguchi, 2011, s.180). Hon menar att även om den normkritiska 

ansatsen syftar till att undvika och utmana fasta kategorier riskerar den i praktiken att, genom sitt 

dekonstruerande, fastna i ett nytt identifierande och skapande av negativa skillnader mellan olika 

subjektspositioner. Olikheten förstås då fortfarande som något fast. Enligt Lenz Taguchi (2011) beror 

det här på att vi har så svårt att överge förståelsen av identiteten som något bestämt och i grunden 

stabilt samt att vi har ett behov av att skapa vår identitet utifrån en avgränsning gentemot ”den andre”. 

Hon pekar ändå på att det finns en stor vinst med den normkritiska pedagogiken då den bidrar till att 

synliggöra och godkänna ett antal nya subjektspositioner, som tidigare inte varit möjliga att inta inom 

det normativa.  

Utvecklingen av en normkritisk pedagogisk ansats har skett i ett tydligt motstånd mot en 

toleranspedagogisk ansats (Lenz Taguchi, 2011). Rosén beskriver den toleranspedagogiska ansatsen 

som att den bidrar till att elever betraktas utifrån kategorier (Rosén, 2010). Medicinen mot kränkningar 

anses vara träning i tolerans och empati gentemot avvikarna. Skolverket (2009) menar att 

toleranspedagogik visserligen skapar förståelse och empati för människor som utsätts för 

diskriminering, men kritiserar samtidigt att det saknas maktperspektiv och att det fortfarande finns en 

outmanad syn på normalitet och avvikare. Rosén menar att toleranspedagogik har tydliga 

gemensamma drag med den överföringspedagogiska ansats som Martinsson (2008) diskuterar. 

Martinsson (2008) talar om föreställningen om överföring och refererar till Säljö (2006) som pekar på 

föreställningen om överföring som en förhärskande tanke inom västerländsk lärandetradition. Det 

handlar om en syn på lärande där personer med makt i ett visst sammanhang har till uppgift att upplysa 

och förändra personer över vilka de har en maktposition. Individer med makt anses inom 

överföringspedagogiken ha ansvar att, så att säga, överföra de för sammanhanget ”rätta” värderingarna 

och kunskaperna till en grupp människor som anses ovetande och i behov av att fyllas med den rätta 

kunskapen. Martinsson (2008)  har tittat på överföringsnormer i skolans värdegrundsarbete och olika 

metodmaterial. Hon pekar på att skolvärlden är en miljö där det råder en påtaglig och ständigt 

pågående överföringsprocess mellan vuxna och barn/ungdomar. Här finns det allt som oftast en syn på 

lärare och annan personal som ”de goda vuxna”, som skall överföra de rätta samhällsnormerna till 

barnen/ungdomarna. Barn och unga görs i den här processen till passiva objekt som skall ledas rätt, av 

det aktiva subjekt den vuxne utgör. I den här processen befästs per automatik den rådande 

maktrelationen mellan vuxna och barn. Inom den renodlade överföringspedagogiken lämnas inte något 

utrymme för att barnen ska kunna bidra med egna infallsvinklar menar Martinsson (2008). Barn och 

unga ses, i bästa fall, som tomma kärl, redo att fyllas med de vuxnas genomtänkta och prydligt 

förpackade normer och värderingar. I sämsta fall kan barn och unga till och med betraktas som 

ondsinta varelser, som med fast hand behöver styras in i de rätta värderingarna och handlingarna. De 

ska bland annat lära sig tolerera marginaliserade grupper. Framförallt ska barn och unga enligt 

värdegrundsmaterialet ledas in i ”rätt” värderingar när det kommer till jämställdhet och icke-rasism. 

Reimers (2008) pekar på att det finns en motsättning mellan skolans värdegrundsarbete och en 

normkritisk ansats. Enligt Reimers (2008) utgår skolans värdegrundsarbete på ett sätt ifrån en 
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överföringspedagogisk ansats. Det finns normer och värderingar som det svenska samhället och den 

svenska skolan som institution anser vara de rätta och de goda och som lärarna förväntas skola in 

eleverna i.  

Rosén (2010) menar att det vanligen förekommer en blandning av toleranspedagogiska, 

överföringspedagogiska och normkritiska ansatser, men att en betoning på den normkritiska är att 

föredra. Där är utgångspunkten att alla handlingar är normativitetsskapande, att alla på skolan är 

delaktiga i skapandet och upprätthållandet av normer och skillnadspraktiker. Här synliggörs, 

problematiseras och förändras förgivettagna föreställningar och normer. Osynliga maktstrukturer 

fokuseras och utmanas. Strukturer som leder till allt från missgynnande till utestängande. Skolverket 

(2009) är positivt inställda till den normkritiska diskursen och menar att den riktar in sig på att 

ifrågasätta och förändra de föreställningar som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och 

kränkningar. De menar att det här sker ett skifte av fokus när det kommer till att förebygga 

kränkningar. Istället för att försöka bota negativa egenskaper på individnivå letar man här förklaringar 

i sammanhanget - helheten och skolan (Skolverket, 2011). 

 

 

3.2 Etnicitet 

Gruber (2008) studerar de skillnadspraktiker som görs synliga i skolans sätt att bemöta det hon 

benämner som ”elever med invandrarbakgrund” och ”svenska” elever. I Grubers studie ligger fokus på 

de bakomliggande orsakerna till tudelningen och hon visar på vilken komplexitet detta innebär. 

Forskaren menar att konstruktionen av ”svenskhet” är intensivt närvarande i skolpersonalens 

handlande. Samtidigt är det mystiskt frånvarande. Svenskheten som etnicitet framträder både som en 

mall för hur det ska vara och samtidigt kommenteras den inte. Den bara är där, utan att ifrågasättas 

eller ens formuleras. Den tas för given. Gruber (2008) definierar etnicitet som något som fortlöpande 

konstrueras i sociala interaktioner och utgår därmed från en konstruktionistisk syn på etnicitet. 

Samtidigt har hon med ett maktperspektiv, då hon pekar på att etnicitetskonstruktionerna i sin 

uppbyggnad påverkas av samhällets maktrelationer. Detta pekar på att hon också är öppen för en 

poststrukturell förståelse av etnicitet. 

Elmeroth (2008) diskuterar institutionell praktik, och kopplar även hon etnicitet till maktordning. Hon 

belyser hur minoritetsgrupper underordnas den svenska normen, och diskuterar hur denna norm skapas 

och befästs. Elmeroth (2008) belyser liksom Gruber (2008) svårigheten att definiera normen och visar 

på en interkulturell pedagogik som ett led i en fungerande ”skola för alla”. Även Sharif (2008) 

förespråkar en interkulturell syn snarare än en mångkulturell syn på etniciteter. Han ifrågasätter 

begreppet mångkultur och menar att det utgår ifrån att det finns en kultur som är den “rätta”, den 

“normala” kulturen och sen finns det de där andra kulturerna. Det mångkulturella perspektivet, som 

varit och fortfarande är ganska vanligt inom skolan, öppnar upp för ett befästande av en hegemonisk 

svenskhet som överlägsen. Denna hegemoniska svenskhet tas för given som en självklar norm, den 

normala etniciteten, till skillnad från de andra. Skolan som institution används ofta för att hierarkisera 

och harmonisera etablerade hegemoniska ordningar. I den här studien har vi anammat Grubers (2008) 

syn på etnicitet. Vi ser etnicitet som något som skapas i social interaktion och som påverkas av 

samhällets maktstrukturer.  
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3.3 Normer 

Begreppet normer handlar om det som anses normalt och det som anses onormalt. Normer skapar 

förväntningar på t ex olika beteenden eller utseenden. Det är underförstådda, förgivettagna regler för 

vilka handlingar som anses vara de rätta. Den som håller sig inom normen förblir oftast inte ifrågasatt 

medan den som befinner sig utanför normen ifrågasätts och förväntas förklara sin position. 

(Sörensdotter, 2010). Nordenmark och Rosén (2008) menar att detta att tillhöra normen innebär att 

vara godkänd i den aktuella sociala kontexten, normen är det som anses vara önskvärt och begärligt. 

Skolan påverkas i högsta grad av normer - de redan befintliga och de som skapas inom skolan som 

social gemenskap. Normerna formar och bestämmer vad som anses normalt i sammanhanget, vad som 

kan tas för givet. Normer som får förbli oreflekterade och förgivettagna bidrar till kategoriseringar och 

exkluderande processer mot de som avviker från normerna, detta utgör ett maktutövande. Martinsson 

och Reimers (2008) menar att normer sammankopplade med makt möjliggör ett hegemoniskt 

skillnadsskapande. Det som inte är norm blir då motsatsen, det onormala, det andra. Normer bidrar till 

en negativ uppdelning i samhället samtidigt som de är identitetsskapande och tillhandahåller ett sätt att 

sortera och förstå världen.  

 

 

3.4 Skillnadspraktik 

Skillnadspraktik och skillnadskonstruktion är begrepp som Gruber (2008) använder för att belysa 

ojämlik behandling och hur den kommer till uttryck i skolan. Att tillämpa skillnadspraktik är att 

utifrån kategoriseringar agera annorlunda mot olika grupper vilket leder till att vissa grupper i 

praktiken inte ges tillträde på samma premisser som de mer privilegierade. Gruber (2008) menar att 

det skapas en skillnadspraktik mellan de elever som tillhör den hegemoniska ”svenskheten” och de 

elever som tillhör andra etniska grupper. Där de som tillhör den hegemoniska ”svenskheten” 

privilegieras och förfördelas. Forskaren menar att människor egentligen inte är antingen svenskar eller 

invandrare men däremot finns det många idéer och föreställningar om att det skulle vara så. Dessa 

skillnadsskapande föreställningar får betydelse för eleverna och påverkar deras konkreta tillvaro i 

skolan. Centralt för dessa skillnadskonstruktioner är att det innebär en indelning i ”vi och de” som kan 

leda till en orättvis behandling av vissa grupper. Skillnadspraktiken handlar rent konkret om hur man 

förstår och definierar världen runt sig t ex genom att tillskriva människor egenskaper som de inte har. 

Individen förstås inte utifrån sig själv, utan i relation till en rad andra identiteter som hen uppfattas 

skilja sig ifrån.  

 

 

 

 



 

 

 

12 

 

4. Syfte och frågeställningar 
 

 

Studiens syfte är att studera lärares upplevelser av hur etnicitetsnormer skapas, upprätthålls och 

utmanas inom skolan och att sedan utifrån ett normkritiskt perspektiv diskutera dessa processer. 

Följande forskningsfrågor är utgångspunkten för studiens utformning och analys.  

 Vilka etnicitetsnormer och vilka normskapande processer kring etnicitet kan de intervjuade 

lärarna se? 

 Hur uppfattar lärarna effekten av etnicitetsnormer?  

 Vilka möjligheter upplever lärarna att de har att motverka negativa effekter av 

etnicitetsnormer? 
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5. Metod 

 

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ studie, då det är en 

forskningsstrategi som under insamling och analys betonar ord till skillnad från en kvantitativ strategi, 

vilken betonar kvantifiering av insamling och analys av data (Bryman, 2011). Vi gjorde den 

bedömningen att en kvalitativ forskningsmetod lämpar sig då studiens syfte är att studera hur lärare 

upplever att etnicitetsnormer skapas och upprätthålls inom deras skola. Det är den typ av studie där det 

blir viktigt att på ett djupgående plan förstå vad informanterna menar med det som de säger sig 

uppleva för att kunna göra en analys. Fejes och Thornberg (2009) uttrycker förenklat att detta är 

signifikativt för den kvalitativa forskningen medan den kvantitativa forskningen vill förklara något.  

 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

Studiens syfte är att beskriva lärares upplevelser av hur etnicitetsnormer skapas, utmanas och 

upprätthålls och utmanas inom skolan, därför bör valet av metodansats kunna närma sig det lärarna 

upplever, deras livsvärld, på ett fördjupat plan – för att det ska kunna ge oss en heltäckande 

kunskapsbild av frågan. För det syftet valde vi att använda oss av en kvalitativ fenomenologisk metod 

med halvstrukturerade djupintervjuer. Eftersom vi valde att inte utgå från en hypotes eller teori utan 

istället utgå ifrån intervjuer som ett empiriskt material är metoden lämplig (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Begreppet livsvärld är ett centralt begrepp inom kvalitativ forskning och speciellt för fenomenologin. 

Det kan beskrivas som en verklighet ”som den påträffas i vardagslivet och upplevs direkt och 

omedelbart oberoende av och före förklaringar” (Kvale 2014). Förståelsen av livsvärld handlar således 

om intervjupersonens verklighet och hens relation till den vilket är det centrala i fenomenologiska 

studier. Ett viktigt begrepp inom fenomenologin är essens vilket avser den mest väsentliga innebörden 

av ett fenomen (Szklarski, 2009). Eftersom det i den här studien var ett fenomen som skulle studeras, 

och inte en teori som skulle prövas såg vi metoden fenomenologi lämplig. Fenomenet som vi valde att 

studera var hur lärare upplever hur etnicitetsnormer skapas, upprätthålls och utmanas inom skolan. Det 

är också detta som kommer vara det mest centrala i studiens resultat. 

 

Enligt Merriam (2002) refererat i Szklarski (2009) finns två grundläggande kriterier för att ett 

kunskapsintresse ska kunna utredas med fenomenologisk forskningsmetod.  Dels måste det gälla ett 

speciellt fenomen och dels måste kunskapsintresset inrikta sig på det mest väsentliga i den utforskade 

upplevelsen (essensen). ”The defining characteristic of phenomenological research is its focus on 

describing the ’essence’ of an phenomenon from the perspectives of those who have experienced it” 

(Merrian, 2002, s.93 refererat Szklarski, 2009, s.111). De viktigaste egenskaperna hos den 

fenomenologiska metoden, för att kunna få en helhetsbild av fenomenet, är ett induktivt 

förhållningssätt och en förståelseinriktning (Karlsson, 1993; Moustakas, 1994, båda refererat i 

Szklarski, 2009). Det induktiva förhållningssättet innebär att det är empirin och inte en i förväg 

bestämd teori som är utgångspunkt i studien. Motsatsen till ett induktivt förhållningssätt är ett 

deduktivt förhållningssätt med vilken utgångspunkten är att studien utgår från en given hypotes vilken 

verifieras genom empirin.  
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I det empiriska materialet har vi sökt efter teman som de intervjuade lärarna invarianterat i vad gäller 

sina upplevelser av etnicitetsnormer. Efter analysen av intervjuerna framstod en tydlig bild och en 

samstämmighet hos de intervjuade lärarna vilka vi formulerat i fyra centrala teman; förortsnormen, 

svenskhetsnormen, språkkunskaper samt relation mellan lärare och elev. Dessa invarianta teman är 

väsentliga och utgör det som är studiens kärnpunkter vilka vi kommer redovisa i vårt resultat samt 

under analysdelen.  

 

 

5.2 Urval  

Eftersom studiens syfte var att undersöka lärarna upplevelser av normskapande processer kring 

etnicitet valde vi i studien att intervjua sju lärare från fyra skolor varav tre grundskolor (högstadium) 

och en gymnasieskola. Lärarna var i blandade åldrar mellan 30-67 år och bestod av fyra män och tre 

kvinnor. Samtliga var legitimerade lärare, tre ämneslärare och en yrkeslärare. Två av dem hade 

ursprungligen annan etnisk bakgrund än den svenska, men var uppväxta i Sverige. Samtliga skolor låg 

i Stockholmsförorter, söderort, västerort och i norrort. En av skolorna drivs i kommunal regi, 

resterande är fristående skolor. Målet var att intervjua högstadielärare från tre olika skolor men 

eftersom vi inte kunde få tillräckligt många informanter valde vi att använda oss av ett 

bekvämlighetsurval och genomförde intervjuer med de sex lärare som tackat ja. Det innebar att vi fick 

en överrepresentation på en av skolorna där vi intervjuade fyra lärare, av vilka vi kunde använde tre av 

intervjuerna. Som följd av den ojämna fördelning av lärare på olika skolor diskuterade vi om vi skulle 

kategorisera skolorna som fyra enheter istället för att varje lärare skulle vara en enhet. En sådan 

kategorisering skulle kunna vara ett bra val om vår studie skulle jämföra skolors normkritiska arbete 

vad gäller etnicitetsnormer. Vårt syfte med den här studien handlar dock om att förstå och få kunskap 

om enskilda lärares upplevelser av etnicitetsnormer, därför gjorde vi valet att inte kategorisera till 

skolenheter och inte heller att intervjua lika många lärare på varje skola. Vi tyckte det var mer 

värdefullt att få höra flera lärares upplevelser.  

 

Sökandet efter informanter skedde dels genom att vi mailade ett missivbrev (bilaga 1) till 45 skolor. I 

brevet berättade vi vilka vi var, syftet med studien, att studien var en kandidatuppsats vid Stockholms 

Universitet samt att intervjun skulle genomföras utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Från denna sökväg fick vi kontakt med en informant. En annan väg vi prövade för att finna 

informanter var genom att starta ett öppet event på Facebook (se bilaga 2). Detta event delades med 

vänner, vänners vänner och med olika skolor som vi fann på nätet. Från detta fick vi kontakt med två 

informanter från högstadiet. För att få ett större urval valde vi att även intervjua tre gymnasielärare 

genom yrkesmässiga kontakter. Bryman (2011) beskriver ett sådant urval som bekvämlighetsurval, det 

vill säga sådana personer som är tillgänglig för forskaren vid undersökningstillfället. Ett sådant urval 

kan inte enligt Bryman generaliseras eftersom det inte går att veta vilken population urvalet 

representerar. Ett sådant urval kan dock ge en studie intressanta data men en medvetenhet måste finnas 

hos forskaren om begränsningar vad gäller generaliserbarhet (Bryman, 2011) 
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5.3 Kvalitativ intervjustudie som metod   

Enligt Bryman (2011)  finns flera olika metoder inom kvalitativ forskning varav intervju är den 

centrala. Intervjun beskrivs enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 19) som ”ett samtal som har en 

struktur och ett syfte.” och vidare beskriver intervjun som en jämförelse mellan rollen som intervjuare 

och en resenär som reser till ett okänt land och där samtalet blir ett sätt för att söka förståelse eller ny 

kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta såg vi som en relevant metod för att vi skulle kunna 

komma nära den livsvärld vi ville studera. I en sådan intervjusituation är det viktigt att forskaren är 

mycket medveten om sin egen roll samt försöker minimera sina egna preferenser. Det är även viktigt 

att ta på sig ”rätt glasögon” för att få en tydlig och riktig bild av det som ska studeras. Szklarski (2009) 

betonar också detta när han beskriver hur viktigt det är att sätta den tidigare kunskap om fenomenet 

som forskaren har inom parentes och att försöka förstå den utforskade upplevelsens utan att ta dra 

några förhastade slutsatser.  
 

För att samla in data valde vi en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer. Den 

halvstrukturerade intervjun passade bra, eftersom den enligt Fejes och Thornberg (2009) är en bra 

metod för att nå djupare svar. Dialogen mellan intervjuaren och informanten utvecklas i hög grad 

utifrån de svar som ges vilket vi också såg skedde i vår pilotintervju. De följdfrågor som vi hade 

förberett i den intervjun var baserade på vår egen förförståelse och visade sig inte vara så användbara. 

Det var bra att vi insåg detta så att vi istället inför intervjuerna kunde välja att använda så öppna frågor 

som möjligt för att undvika att låsa fast informanternas svar i förutbestämda banor. Istället fick 

informanterna styra så mycket som möjligt över den information som gavs i intervjun vilket som 

sedan kom att ligga till grund för vår analys. En nackdel när man använder sig av metoden med 

halvstrukturerade intervjuer kan vara att respondenten kan välja hur och vad hen vill svara på frågorna 

vilket gör att det kan vara svårt att få fram djupare information (Bryman, 2011). I vår strävan att 

motverka detta använde vi oss av tekniken “probing” vilken beskrivs av Fejes och Thornberg (2009) 

som en intervjuteknik där uppföljande och fördjupande frågor ställs för att informanten ska utveckla 

sitt svar.  

 

Vid genomförandet av vår pilotstudie upptäckte vi en svårighet med detta att begreppen norm och 

etnicitet kan tolkas på många olika sätt och att missförstånd i intervjun därför lätt kan uppstå. För att 

kunna diskutera runt frågorna och förstå vad intervjupersonerna beskrev som sina upplevelser var det 

viktigt att vi och informanterna förstod varandra i samtalet.  Av den anledningen valde vi att vid varje 

intervjutillfälle starta intervjun med ett samtal kring begreppen norm och etnicitet. Kvale och 

Brinkman (2009) beskriver detta som en begreppsintervju där syftet är att klargöra ett begrepp. Med 

hjälp av en sådan begreppsintervju innan vi genomförde den halvstrukturerade intervjun kunde vi se 

vilken diskursmodell intervjupersonerna har, det vill säga hur deras förgivettagande antagande såg ut 

och hur de tolkade begreppen.   

 

Eftersom en fenomenologisk studie kräver rika och uttömmande svar för att kunna ge en så fördjupad 

analys som möjligt så bandade vi intervjuerna och vi valde att genomföra intervjuerna på 

informanternas arbetsplatser. Utifrån syfte och frågeställningar skapade vi en intervjuguide vilken vi 

delade upp i fyra temaområden som berör normskapande processer kring etnicitet. Dessa fyra var 

identifiering av normskapande processer, vad som bidrar för att bygga upp processerna, vilka effekter 

processerna för med sig och vilka möjligheter lärarna upplever sig ha för att motverka negativa 

effekter. Efter intervjun fick informanterna möjlighet att förtydliga eller lägga till sådant som vi inte 

frågat om.  
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5.4 Bearbetning och analys av data 

Szklarski (2009) beskriver att i metoden fenomenologi är bearbetningen och analysen av det insamlade 

empiriska materialet en central del. I vår fenomenologiska studies analysprocess använde vi oss av en 

av de mest flitigt använda analysmetoder inom området, Giorgis analysmetod steg 1-5 vilket är en 

metod som enligt Szklarski med fördel kan användas då ett mindre omfattande material ska analyseras 

(Szklarski, 2009). Intervjuerna transkriberades omgående i enlighet med Ahrne och Svensson (2015) 

som menar att det är viktigt att göra detta så fort som möjligt när intrycken fortfarande är färska. När 

vi sen analyserade informanternas ord försökte vi att, med utgångspunkt kring fenomenologisk 

reduktion, i minst möjliga mån omformulera informationen. 

 

Steg 1 i analysprocessen är bestämning av helhetsbetydelse. Vi startade analysarbetet med att först läsa 

igenom materialet flera gånger för att skaffa oss ett helhetsgrepp om vad som sagts och se hur 

användbara texterna var för den fortsatta analysen. En av intervjuerna exkluderades eftersom vi märkte 

att intervjuaren och informanten inte definierade begreppet norm tillräckligt i inledningsskedet. Det 

ledde till att svaren kom att handla om andra saker än det avsedda och den blev därmed oanvändbar i 

den här specifika studien. Enligt Szklarski (2009) ska sådant som antingen är obegripligt för forskaren 

eller inte fokuserar på den upplevelse som man avser undersöka tas bort från datamaterialet.  

I steg 2, avgränsning av meningsbärande enheter lästes texterna mer detaljerat och materialet delades 

in i mindre meningsbärande enheter vilka namngavs med ett tema. Enligt Szklarski (2009) så skall 

varje meningsbärande enhet säga något nytt om fenomenet och de ska skildra olika aspekter av den 

undersökta upplevelsen. Det kan vara enstaka ord, fraser eller meningssekvenser, som alla ska säga 

något nytt om fenomenet. I steg 3, transformering av vardagliga beskrivningar, gjordes en detaljerad 

kontextuell analys av de olika teman som vi fått i föregående steg och vi relaterade dem både till 

varandra och till sammanhang som de ingår i. Här sökte vi både implicita och explicita meningar i 

informanternas uttalanden och vi komprimerade texten till kortare utsagor. Steg 4, framställning av 

fenomenets situerade struktur, innebär ännu en komprimering av det empiriska materialet. Här uteslöt 

vi alla oväsentliga utsagor och upprepningar och meningsenheter med likartad innebörd 

sammanfogades. Därefter satte vi tillbaka de förkortade texterna till en enhetlig beskrivning. Detta 

moment beskriver Fejes och Thornberg som fenomenets situerade struktur. Giorgi (1985, s.19 citerat i 

Szklarski, 2009, s.116) påpekar att ”all transformed meaning units must be taken into account” I det 

här steget är det viktigt att inget av innehållet försvinner. I steg 5, framställning av fenomenets 

generella struktur, gick vi igenom de situerade beskrivningarna för att identifiera centrala teman i 

respektive beskrivning för att se vilka som varierade och vilka som inte varierade. De teman som inte 

varierade är de som är väsentliga för analysen och utgör fenomenets kärnpunkt. Dessa teman kan vara 

flera och vi fann följande teman: förortsnorm, svenskhetsnorm, språkkunskaper och relation elev-

lärare.  

 

Resultatet av våra intervjuer har vi valt att presentera i resultatavsnittet där vi beskrivit de centrala 

teman vi identifierat i bearbetningen av materialet. Därefter har vi i analysen bearbetat och tolkat 

resultatet utifrån ett normkritiskt perspektiv för att på så vis komma fram till svar på våra 

forskningsfrågor.  
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5.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Begreppen validitet och reliabilitet används för att mäta vilken kvalitet en studie har. Validitet 

innefattar att forskaren mäter, observerar och identifierar det studien avser mäta och reliabilitet 

innefattar undersökningens pålitlighet, att resultatet blir det samma vid en replikation av en annan 

forskare. Dessa begrepp utgör för den kvantitativa forskningen viktiga kriterier för att mäta kvaliteten i 

en undersökning. En del författare har föreslagit att kvalitativa studier ska värderas och bedömas 

utifrån andra kriterier och att det är viktigt att specificera metoder för att kunna bedöma kvaliteten i 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Guba och Lincoln (1994, refererat i Bryman, 2011) förslår 

istället två grundläggande kriterier för att bedöma en kvalitativ studie; tillförlitlighet och äkthet. Enligt 

Bryman (2011) har dock äkthetskriterierna inte fått så stort genomslag och dess betoning på studiens 

bredare påverkan är kontroversiell. Därför har vi valt att inte analysera studiens kvalitet i förhållande 

till äkthetskriterierna utan endast i förhållande till trovärdighetskriterierna. Tillförlitligheten består av 

fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera 

(Guba & Lincoln, 1994, refererat i Bryman, 2011).  

 

Trovärdighet innebär att forskaren under studien har säkerställt att forskningen utförts i enlighet med 

de regler som finns och att resultaten ska respondentvalideras till samtliga personer som är inblandade 

i studien. På så sätt har deltagarna möjlighet att bekräfta att forskaren uppfattat den studerade 

verkligheten rätt. Vi har både utfört studien i enlighet med regler och riktlinjer som vi fått från vårt 

universitet och varit tydliga gentemot våra informanter att de har möjlighet att replikera på materialet. 

Vi anser därför att studien har god trovärdighet.  

 

För att kunna bedöma hur överförbar en kvalitativ studie är menar Guba och Lincoln (1984 refererat i 

Bryman, 2011) krävs en noggrann redogörelse för att ge de personer som läser den en databas med 

vilken dessa kan bedöma hur pass överförbara resultaten är. Vi bedömer att vi genom att noggrant 

beskriva alla steg från urval till resultat har gett läsare goda möjligheter att bedöma kvaliteten i 

studiens överförbarhet.  

 

För att en studie ska anses pålitlig menar Guba och Lincoln (1994, refererat i Bryman, 2011) att 

delkriteriet ska anta ett granskande synsätt. Det innebär att man som forskare ska vara noga med att 

redogöra för alla moment i forskningsprocessen, såsom problemformulering, urval, intervjuutskrifter 

mm (Bryman, 2011). Vi har tydligt redogjort för de olika momenten i forskningsprocessen och i 

avsnittet metodreflektion har vi granskat och diskuterat vårt val av forskningsdesign. Vi har i strävan 

att nå en hög pålitlighet i vår studie förutom granskning av vår handledare även låtit en forskare samt 

en sakkunnig inom området granska studien och bedöma kvaliteten vilket gör att vi anser av studien 

har hög pålitlighet. 

 

Delkriteriet möjligheten att styrka och konfirmera handlar om att man som forskare inte låter 

personliga värderingar påverka vare sig utförande eller slutsatser i studien (Bryman, 2011). Vi har i 

högsta möjliga mån försökt agera utan att ha förutfattade meningar om ämnet och har försökt utesluta 

vår egen förförståelse och uppfattning både i intervjuer och analys av resultatet. Under hela 

forskningsprocessen har vi diskuterat och ifrågasatt både vår egen och den andres förförståelse. Vi 

anser därför att vi har försökt göra mesta möjliga för att hålla oss objektiva till ämnet och frågan. 
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5.5.1 Förförståelse 

Vår förförståelse består bland annat av att vi genom vår arbetslivserfarenhet har kunskaper om 

fenomenet vi valt att studera, både utifrån gemensamma och skiftande perspektiv. En av oss arbetar 

med normkritiskt arbete och en av oss arbetar inom skola med en stor andel elever från förorten. Den 

egna bakgrunden och erfarenheten är omöjlig att förhålla sig objektiv till men vi anser dock att vår 

förförståelse varit till mer hjälp än till problem. Vi har varit mycket medvetna om vår respektive 

förförståelse och har diskuterat och ifrågasatt både oss själva och varandra under arbetets gång. Vi har 

varit medvetna om att detta är något som kan påverka en studie på många sätt. Fejes & Thornberg 

(2009) betonar också detta när de talar om hur viktig det är att sätta tidigare erfarenhet om fenomenet i 

parentes. Det handlar sammantaget om att söka studera fenomenet med en stor öppenhet för det 

oväntade där den egna personens förförståelse har minsta möjliga påverkan i största möjliga 

utsträckning.  

  

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 97)) är en intervjustudie ”ett moraliskt företag där de moraliska 

frågorna blir centrala i såväl medlen som målet för studien”. Ett moraliskt forskningsbeteende är mer 

än bara abstrakt etisk kunskap. Kvale och Brinkman (2014, s.111) menar att ”det handlar om 

forskarens moraliska integritet, hennes empati, känslighet för och engagemang i moraliska frågor”. En 

forskare bör ha kännedom om värdefrågor, etiska riktlinjer och etiska teorier som kan vara en hjälp för 

att kunna göra val där etiska och vetenskapliga intressen ställs mot varandra. I en intervju är 

informanten i en sårbar position och det är viktigt att som forskare vara väl medveten om de etiska 

principerna och vilken betydelse olika etiska överväganden kan få. Dessa principer säger bland annat: 

”Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för 

människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas vid 

etikprövning” (Vetenskapsrådet, 1990 i Kvale & Brinkman, 2015, s.29). De grundläggande etiska 

frågorna rör frivilligheten, integriteten, konfidentialiteten och anonymiteten.  I vår studie har vi följt de 

forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig-forskning (Vetenskapsrådet, 

1990) och inför varje intervju har vi redovisat de forskningsetiska principerna tydligt för informanten. 

Detta för att i så stor utsträckning som möjligt minimera risk för missförstånd eller obehag för både 

informanter och forskare i studien (Bryman, 2011). Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav:  

 

Informationskravet gäller kravet att forskaren skall ge uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

information om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det skall 

också ges upplysningar om att deltagandet i studien är frivilligt och att deltagaren kan avbryta sin 

medverkan. Forskaren ska ge sådan information om studiens alla delar som kan påverka deltagares 

beslut om att vilja delta i studien. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren då informanten deltar aktivt i studien skall inhämta samtycke 

från informanten och vid minderåriga även från vårdnadshavare. Samtycket från våra informanter 

inhämtades vid intervjutillfället där de också fick veta att de kunde avbryta sin medverkan med 

omedelbar verkan. Det får inte finnas någon form av påtryckningar om så skulle ske.  
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Konfidentialitetskravet innebär att alla informanter ska vara helt anonyma. Det ska inte gå att kunna 

känna igen vilka som medverkat.  De inspelade intervjuerna har behandlats med sekretess och inte 

lagrats på sådant sätt att det kan komma andra till kännedom.   

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in inte får användas för något annat än det som är 

avsett. Vid intervjutillfället informerades informanterna om att deras utsagor endast skulle användas i 

detta syfte och inget annat. När det gäller personuppgifter så har inga sådana av känslig karaktär 

inhämtats (Vetenskapsrådet, 1990) 

 

I det missivbrev som vi skickade till olika skolor samt inför varje intervju gavs information om att vi i 

studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  I missivbrevet fanns också våra 

kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till anknuten institution om respondenterna önskade söka mer 

information där. I nästföljande avsnitt 6 redovisas resultatet av våra intervjuer med lärare och deras 

upplevelser av normskapande processer kring etnicitet på deras skolor. Därefter kommer vi göra en 

analys av ovanstående utifrån vårt syfte och frågeställningar under rubrik 7 samt en övergripande 

diskussionsdel under rubrik 8 
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6. Resultat  
 

 

I följande avsnitt kommer en översikt av resultatet att presenteras. Resultatet baseras på de svar som 

framkommit i de sex halvstrukturerade intervjuerna.  Vi har urskilt fyra olika teman i 

intervjumaterialet och kommer att redovisa resultatet utifrån vart och ett av dessa teman.  

 

 

6.1 Förortsnormen 

Tre av de intervjuade lärarna definierar den rådande normen som en ”förortsnorm”. Det här är ett 

begrepp som dessa tre informanter oberoende av varandra använder för att beskriva den etnicitetsnorm 

de anser råder på skolan. Det är en norm som huvudsakligen utgår ifrån elever med invandrarbakgrund 

boende i invandrartäta förorter. De menar att ”svenskhet” inte är särskilt eftersträvansvärt bland 

eleverna. En av lärarna förklarar hur den svenska normen betraktas av dessa elever. 

 

… här är inte den svenska normen, den är inte särskilt eftersträvansvärd. Jag ser snarare 

att det är tvärtom, att många av de så kallade ”etniskt svenska” barnen anpassar sig efter 

den här utomeuropeiska, mellanöstern, Nordafrika, om vi nu pratar etnicitet. (Love) 

 

Bland eleverna från förorten finns också en tydlig hierarki mellan eleverna beroende på vilket etniskt 

ursprung de har och den högsta normen inom gruppen elever från förorten utgår från elever som är 

andra, tredje generationens invandrare med ursprung från Mellanöstern eller Nordafrika, vars föräldrar 

har en relativt hög utbildningsnivå. En av lärarna spekulerar kring om det kan ligga något i att dessa 

elever hunnit integreras mer i det svenska samhället, att de på något vis kommit närmare den norm 

som råder i samhället.  

 

… tydlig rangordning mellan de gamla invandrargrupperna och de nyare. De äldre 

invandrargrupperna betraktar i alla fall sig själva som högre upp i hierarkin. Typ, vi är 

inte invandrare. Det finns barn med invandrarbakgrund som kallar, alltså senare 

invandrade barn, de kallar dem för importer. (Love) 

 

Samtidigt pekar samma lärare på att den här normen skapas i ett motstånd mot samhällsnormen. 

Samtliga lärare som upplever förortsnorm som rådande på deras skola menar att det enligt den här 

normen huvudsakligen gäller att vara högljudd, ta stor plats, höras och synas och vara uppkäftig mot 

auktoriteter. De beskriver också att det ligger i normen att låtsas strunta i skolresultaten.  En av lärarna 

beskriver vilken utgångspunkt förortsnormen har vad gäller skolarbete.  

 

… tyvärr är det en del i normen att skita i skolan, det är inget viktigt. Även om man skulle 

kunna prata med dem, en och en vill ju egentligen mycket, men i grupp så är det mer skrika 

och demonstrativt skita i skolan … de bär troligen med sig den här känslan… vi får ju en 

ganska stor del svaga elever… de har fått höra att de är misslyckade, man har inte lyckats 

vända detta till något, inte lyckats till att hålla upp intresset att lyckas med skolan. (Kim) 
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I förortsnormen ligger också att vara skeptisk mot auktoriteter och att ha ett negativt sätt att uppträda 

mot vuxna. En förklaring till att det finns en speciell förortsnorm, menar en lärare, kan bero på 

samhällets misslyckade integration och friskolesystemet. Hen beskriver elevernas syn på lärarna.  

 

… man ses som samhällets representanter i många lägen. (Kim) 

 

Enligt lärarna byggs den här normen upp av elevernas negativa erfarenheter; misslyckade skolresultat, 

besvikelser, ett fördomsfullt bemötande och en dyster framtidstro. Den skapas i ett motstånd mot den 

etablerade samhällsnormen. Love beskriver att eleverna har en upplevelse av att de ändå aldrig 

kommer erbjudas tillträde till samhällets ”finare rum”. Love beskriver ett typiskt svar hen kan få från 

elever när hen försöker motivera till att ägna mer tid åt studier för att få ett arbete efter skolan:  

 

… det skiter väl vi i. De vill ändå inte att vi ska vara med i det här samhället. (Love) 

 

Samtliga tre lärare som talar om ”förortsnormen” är överens om att den upprätthålls i gruppens 

sammanhållning och att det finns gruppkonstellationer som utgår från bostadsområdet. De menar att 

beteendet inte är något som den enskilde eleven bär med sig utan det är något som skapas i gruppen. 

För den enskilde individen kan det finnas kortsiktiga positiva effekter av förortsnormen som t ex att 

vara kung i sitt eget ”kungarike” och få en hög status på skolan.  

 

… de är många från samma område, många känner varandra sedan tidigare. De bär med sig 

saker här. Förändrar de sig här så kommer det komma fram till kompisarna hemma, jag 

spekulerar lite här … det är någonting som de har med sig. (Kim) 

 

Att förortsnormen skapas i gruppen är något som är tydligt. Lärarna beskriver att de kan nå eleven på 

individnivå men har svårt att nå dem i grupp. Även Robin är inne på att förklara elevernas upplevelser 

av utanförskap i samhället som en del av hur ”förortsnormen” skapas. För många föräldrar är skolan 

viktig, menar Robin, och de förstår inte sina barns beteende.  

 

De är inte utländska, men de är inte tillräckligt svenska heller och då har de skapat sig en 

egen, en ny kultur… föräldrar känner inte igen sina barn. Och här i skolan vet man inte var 

de har fått de här sakerna från. Det är någonting de själva har skapat.  Deras föräldrar 

uppfostrar inte barnen efter dessa värderingar. (Robin) 

 

 

6.2 Svenskhetsnormen 

Tre av lärarna definierar den rådande normen som en ”svenskhetsnorm”. Det här är ett begrepp som 

dessa tre informanter oberoende av varandra använder för att beskriva den etnicitetsnorm de anser 

råder på skolan. De beskriver att på deras skolor finns det elever med många olika etniska ursprung 

men att det ändå är någon form av svenskhet som råder. En av lärarna, Billie, menar att även elever 

med icke-svensk bakgrund ser sig som svenskar på hens skola. ”Svenskhetsnormen” uppfattas ganska 

olika av de tre lärarna, det är inte samma samstämmighet i beskrivningarna som det var hos de som 

beskrev ”förortsnormen”. Billie beskriver ”svenskheten” på skolan som att det är framförallt lärarna 

och skolan som skapar och upprätthåller normen. Detta sker medvetet från lärarnas sida. 

 

Så fort eleverna börjar sätta normer då blir det inte roligt ska jag säga. Det blir inte bra. Då 

blir det djungelns lag. (Billie) 
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En annan av lärarna, Lo, menar att svenskhetsnormen visar sig genom att lärarna har förutfattande 

meningar angående familjernas och elevernas språkkunskaper. Hen menar att lärarna delvis styrs av 

förutfattade meningar i sitt bemötande av elever.  Hen menar vidare att svenskhetsnormen upprätthålls 

av lärares användande av förgivettagna svenska uttryck. Generellt på samtliga skolor där den rådande 

normen beskrivs som en svenskhetsnorm upplever lärarna att normerna skapas och upprätthålls främst 

genom processer som har med språkkunskaper i svenska att göra. 

 

Vi säger att vi har en elev A och B som behöver stöttning. Elev A har ”svenska föräldrar” 

och elev B har inte det. Då finns en inbyggd tro som jag skulle kunna säga ofta stämmer, 

finns många anledningar till det. Med elev A vet man att det kommer räcka att prata med 

föräldrarna så kommer de hjälpa till och stötta, kanske inte alltid, men ofta. För elev B, som 

inte har svensktalande föräldrar, då förutsätter man ju nästan att de inte har nästan, nu är jag 

elak då, då förutsätter man nästan att de varken har intresse eller förmåga att hjälpa sitt barn 

utan då måste vi som skola agera… att väldigt många av de här barnen har föräldrar, högt 

utbildade föräldrar. Det finns en anledning till att just de har klarat sig hela vägen hit. Det är 

ganska smarta människor men sen har de inte språket. Men med rätt förutsättningar och 

kommunikation så hade förmodligen de föräldrarna kunnat stötta sina barn på samma sätt 

liksom. (Lo) 

 

Jessie talar om att skolans normer styrs specifikt av den aktuella friskolans fastställda normer och 

arbetssätt. Hen vill helst inte specificera någon rådande etnicitetsnorm utan förklarar att det råder 

mångkultur på skolan.  

 

Vi har väldigt många med annan bakgrund, jag tror det är upp till 10-12-15 % som har 

andra språk hemma och har andra kulturer. Men det är svårt att säga att det skulle vara 

någon speciell norm, jag tycker vi inkluderar alla väldigt bra. (Jessie) 

 

 

6.3 Språkkunskaper som nyckel 

Genom hela intervjumaterialet kan vi se en röd tråd vad gäller språkets betydelse. Resultaten visar, 

både vad gäller skolor med uttalad ”förortsnorm” likväl som skolor med ”svenskhetsnorm”, att språket 

är mycket viktigt för att motverka utanförskap. Samtliga lärare betonade vikten av att behärska det 

svenska språket både för studieresultat och för förmågan att uttrycka sig. De lärare som menar att det 

råder en ”svenskhetsnorm” pekar på att den normen skapas och upprätthålls genom det svenska 

språket, att det är de varierade språkkunskaperna i svenska som placerar eleverna antingen innanför 

eller utanför normen. En av dessa lärare betonade att språket är nyckeln till allt och viktig för alla, 

oavsett bakgrund. Språket, menar hen, är grunden till all utveckling hos individen. När samma lärare 

får frågan om vad som skapar och upprätthåller den svenskhetsnorm som finns på hens skola svarade 

hen. 

 

… ja, av lärare. Så skulle jag kunna se att vi arbetar utifrån att ju mer utvecklat språket är, 

desto större är … ja, vi hävdar att språket är nyckeln till allt. Det blir en norm i sig. Att 

jobba med svenskan och bli duktig på det. Sen finns ju svenskar, eller etniska svenskar som 

kämpar med svenskan. Det jobbar vi väldigt tydligt med. Det spelar ingen roll vad du har 

för bakgrund. Språket som ett verktyg. (Billie) 
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Även de lärare som menade att det råder en ”förortsnorm” på skolan ansåg att det svenska språket är 

betydelsefullt för de normer som skapas och upprätthålls på skolorna. Robin menade att bristen på bra 

språkkunskaper är en bidragande orsak till att ”förortsnormen” skapas, upprätthålls och förblir 

outmanad. Den hindrar eleverna med invandrarbakgrund för att kommunicera och att istället ta till 

skrik och gap. Hen menade också att språket är den absolut viktigaste nyckeln till att kunna bli 

inkluderad i det svenska samhället. För att motverka ett liv i utanförskap behövs det mycket mer 

språkundervisning i skolan för att eleverna från förorten ska kunna utvecklas. Bristen på ett fungerade 

språk ses både som något som är med och formar ”förortsnormen” likväl som en negativ effekt av den. 

 

Effekten av förortsnormen är negativ för då utvecklas inte de här eleverna. De måste in i 

samhället, det är mycket med språket. De har inte fått tillräckligt med svenska kunskaper, 

svenska språket. Om de inte lär sig att skriva, bli förstådda, bli accepterade, innebär det att 

de skriker och gapar, använder våld för att de inte kan utrycka sig på rätt sätt. De blir 

aggressiva för de kan inte prata, de har inte den kommunikationen, den svenskan. Språket 

är jättejätteviktigt för att de ska utvecklas, speciellt i invandrarförorten. För att de ska 

utvecklas behöver de språket, det är det första för att de ska känna tillhörighet i samhället 

(Robin).  

 

En liknande syn på språkets betydelse uttryckte även Lo, en av de lärare som beskrev 

”svenskhetsnormen” som rådande. Lo menade att de stora konsekvenser som dåliga språkkunskaper 

får. Hen beskrev hur språket ökar klyftorna mellan etniskt svenskar och elever med invandrarbakgrund 

som inte har språket med sig. Det är ett problem att man som lärare ofta tar för givet att svenska ord 

förstås av alla i gruppen menade hen och påvisade hur viktigt det är att tänka på det.  

 

Jag läste en novell för min grupp och sa att nu ska ni få plocka ut alla ord så ska ni få 

förklara … en kille som, som vi kan klassa som ”ursvensk” som bara häver ur sig – ”ja, 

men det där är ju hur lätt som helst”. Visst! För dig ja, sa jag och såg på flera av de andra 

som inte har modersmål svenska och att de förstod förmodligen ingenting av den där texten. 

(Lo) 

 

En allvarlig konsekvens av att förbise bristen på språkkunskaper hos eleverna såg samma lärare fanns i 

betygsbedömningen.  Hen förklarade att det inte är säkert att man som lärare inser att det handlar om 

brist på språkkunskaper utan istället kan det bli att man som lärare tro att eleven inte är stark i ämnet.  

 

Alltså jag vet ju elever som kan falla på t ex matte nationellt prov, för att i uppgiften står att 

familjen ska åka färja till. Och de har ingen aning om vad en färja är, men båt vet de… och 

eftersom de inte vet vad det är för färdmedel så kan de kanske inte lösa den matematiska 

uppgiften … om inte jag som lärare kommer på att det är så? … då faller det på många 

saker. (Lo)  

 

 

6.4 Relationer lärare – elev 

Resultaten visar att relationen mellan lärare och elev är en mycket viktig del för en lärares möjlighet 

att påverka negativa effekter av etnicitetsnormer på skolan. En av lärarna, som arbetar på en skola med 

förortsnorm menade att om man som lärare har ett auktoritärt sätt att bemöta eleverna på ökar det 

förortsnormens negativa effekter.  Hen menade att det bara leder till att eleverna än mer antar normen, 

att auktoriteter triggar igång och ökar förortsnormen och att det leder till ytterligare svårigheter för 

ungdomarna att komma in i samhället och känna tillhörighet. 
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Vissa lärare bemöter eleverna, jag har hört vissa prata med eleverna på ett sätt som är 

väldigt dominant, och då triggar eleverna igång på fel sätt. Istället för att dra åt sig, alltså 

istället för att lära dem den svenska kulturen, normen, i skolan. Det blir det helt fel 

vändning. Det är det här med auktoritet, för de elever som har mycket invandrarbakgrund. 

De känner liten tillhörighet. Med lärare som skriker, säger åt dom på ett helt fel sätt, då vill 

dom liksom stå upp och höja rösten. Om läraren inte bryr sig om det och går på eleverna 

mer, det triggar igång annat, då blir det liksom vi och dem. Det finns mycket okunskap 

kring oss lärare. (Robin) 

 

En annan lärare beskrev hur elever inom ”förortsnormen” ser lärare som auktoriteter och samhällets 

representanter.  

 

”Man ska ju visa att man inte är rädd för någon auktoritet. Man beter sig på samma sätt som 

när polis och brandkår kommer ut till vissa förorter” (Love) 

 

I diskussionen om vilka möjligheter man som lärare har för att motverka de negativa effekterna som 

etnicitetsnormer kan få på skolan beskrev en lärare att det är svårt att nå eleverna.  Hen beskrev också 

att man som lärare också bör fundera på sin egen roll, hur man själv följer normer och hur man själv är 

del i skapandet och upprätthållandet av normer. 

 

Försöka medvetandegöra normer. Tänka individuellt, vad gör jag själv för att jag vill det 

och vad gör jag för att alla andra gör det. Det kan jag titta på… det kan jag göra… (Kim) 

 

Hen menade att det är svårt att i rollen som lärare få eleverna att ändra något som de är vana vid men 

att man kan försöka medvetandegöra och få dem att börja fundera mer på varför de gör på olika sätt. 

Samtliga lärare i studien var överens om att en bra relation till eleverna är nödvändig för nå fram till 

eleverna och på olika sätt kunna motverka negativa effekter av den rådande normen. Istället för att en 

lärare på ett auktoritärt sätt talar om vad som är rätt eller fel så kan en bra relation få eleverna att själva 

välja att ändra beteende. En av lärarna betonade att en god relation mellan elev och lärare är en 

förutsättning för att elever inom ”förortsnormen” överhuvudtaget ska lyssna på vad lärare säger.  

 

Jag tror att jag har ganska bra relation till många så jag vågar, de lyssnar ofta på vad jag 

säger. Jag adresserar inte till någon speciell, men säger: ni kommer inte få tillträde till de 

samhällets finare rum så att säga, så länge ni beter er så här. Det här är inget sätt som 

kommer leda till någon framgång alls, faktiskt. (Love) 

 

Genom att ha goda relationer med eleverna, medvetandegöra normer och visa att alla har möjligheter 

menar lärarna att det går att motverka de negativa effekterna. De tre lärarna som definierade den 

rådande normen som en ”förortsnorm” var överens om att ett auktoritärt beteende hos lärare 

vidmakthåller normen och reproducerar den.  

 

Lo, en av de lärare som definierade ”svenskhetsnorm” som rådande, betonade att en personlig relation 

där man som lärare känner sin elev och har kontinuerlig kontakt enskilt med eleven är viktig. 

 

… då träffas jag och eleven, i första hand förstås, för att prata om studierna … men för att 

kunna stötta en elev i sina studier så måste man också veta hur den är som person … så det 

är ju väldigt mycket omkring liksom. Man lär känna dem ganska väl. (Lo) 
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Jessie talade också om vikten av en tät kontakt med eleverna som en lösning för att få bra relation till 

eleverna. Hen beskrev hur lärarna på den skolan inte hade något personalrum utan där stod alla dörrar 

alltid öppna för att lärarna ska kunna vara fullt tillgängliga för eleverna. Detta beskrev läraren 

fungerade som att de hade ett utökat och fokuserat mentorskap. På den skolan arbetade lärarna också 

mycket för att försöka skapa goda relationer med föräldrarna. Billie förklarade att en orsak till att det 

inte fanns något utanförskap på hens skola var att skolan var liten, vilket gav låg anonymitet mellan 

lärare och elever.  Läraren menade att i en skola med många elever får lärarna ingen relation med 

eleverna vilket leder till att eleverna struntar i vad lärarna säger till dem.  

 

Varenda lärare här vet vad varenda unge heter. Alla ungar känner varandra och alla ungar 

känner lärarna. Det är inte som i en stor skola där den där anonymiteten uppstår. Där kan 

det ju vara så att kommer en annan lärare och säger till någon som de inte känner, då bryr 

man sig inte. (Billie) 

 

En möjlighet som några av lärarna menade att skolan har för att motverka negativa effekter av 

etnicitetsnormer är att ha en etnisk mångfald bland lärarna. För att möta elever som känner 

utanförskap är det värdefullt med personal som har annat ursprung än den etniskt svenska. En av dessa 

lärare beskrev det som att det kan bygga bryggor mellan eleverna och samhället.  

 

… vi har ju en lärare på vår skola som är från dessa områden, eleverna relaterar till hen 

mycket. Samma tillhörighet, bakgrund, det blir en brygga, det visar att det etablerade 

samhället inte bryr sig om var man kommer ifrån. Det visar att alla har en plats i samhället. 

(Kim) 

 

Vidare beskrev några av lärarna som talade om en ”förortsnorm” att ytterligare sätt att 

motverka negativa effekter av normen är att bjuda in ”lyckade förortsmänniskor” till skolan 

som kan berätta om sina liv. Detta skulle kunna visa eleverna att det är möjligt att etablera 

sig och bli accepterad i samhället trots att man har växt upp i en invandrartät förort.  
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7. Analys av resultat 
 

 

 

Här kommer vi tolka och analysera resultatet utifrån den tidigare forskning och de teoretiska 

perspektiv och begrepp som beskrivits under rubrik 2 och 3. 

  

 

7.1 Normskapande processer  

Studiens första frågeställning handlar om vilka etnicitetsnormer och normskapande processer kring 

etnicitet de intervjuade lärarna kan se. Beskrivningen av den ”förortsnorm” som framkommer i 

resultatet tolkar vi som en norm som har sin utgångspunkt i att majoriteten av eleverna är uppväxta i 

en invandrartät förortsmiljö.  Utifrån Kumashiros (2002) och Bromseths (2010) teorier om 

andrafierande processer tolkar vi det som att ”förortsnormen” påverkas av elevernas negativa 

erfarenheter av att bli andrafierade i relation till den rådande samhällsnormen. Vi bedömer det som att 

”förortsnormen” skapas och upprätthålls genom olika upprorshandlingar där eleverna gör motstånd 

mot skolan och lärarna, vilket i förlängningen är ett motstånd mot det etablerade samhället. Vår 

tolkning utifrån Kumashiro (2002) och Bromseth (2010) är att ”förortsnormen” skapas och 

upprätthålls genom en ständigt närvarande kollision mellan elevernas position som andrafierade i det 

etablerade samhället och lärarnas position som representanter för det etablerade samhället.  

 

Utifrån det Gruber (2008) talar om som skillnadspraktiker tolkar vi beskrivningen av den 

”svenskhetsnorm” som framkommer i vårt resultat som en norm som framförallt skapas och 

upprätthålls genom en skillnadspraktik som har med det svenska språket att göra. Det gäller lärares 

sätt att oreflekterat använda sig av svenska uttryck och begrepp utan att förklara dess innebörd, hur de 

tar för givet att alla elever förstår innebörden. Detta, tolkar vi, bidrar till ett hegemonisk 

skillnadsskapande (Gruber, 2008) mellan elever med svenska som andraspråk och elever med svenska 

som förstaspråk. Vi tolkar även lärarnas sätt att betrakta och bemöta dessa båda grupper olika som att 

det bidrar till skillnadsskapandet. Detta sker till exempel genom att lärare utgår ifrån att en elev med 

annan etnisk bakgrund än den svenska inte kan få stöttning hemifrån. När vi analyserar detta utifrån 

Bromseths (2010) och Kumashiros (2002) teorier kring andrafierande processer menar vi oss kunna se 

att det sker en tydlig andrafiering av eleverna med svenska som andraspråk (Bromseth, 2010). De 

placeras utanför normen, betraktas som avvikare, de som inte är som ”man ska”. Gruber (2008) menar 

att det är genom den här typen av skillnadsskapande, där en elevkategori tydligt innesluts i normen 

och en annan elevkategori tydligt placeras utanför normen, som normen skapas, upprätthålls och tillåts 

förbli outmanad.  

 

 

7.2 Etnicitetsnormernas effekter  

Studiens andra frågeställning handlar om hur lärarna uppfattar effekterna av de normskapande 

processerna. De processer som skapar och upprätthåller ”förortsnormen” får enligt resultatet effekten 

att eleverna får det svårt att lyckas både i skolan och senare även i arbetslivet. Lärarna beskriver en 

attityd gentemot den här gruppen förortsungdomar som går ut på att de helst bör ändra på sig på olika 

sätt, att de inte bör visa så tydligt att de kommer från förorten, för att kunna erbjudas tillträde till 
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samhälle och arbetsliv. Vi har analyserat det här utifrån Grubers (2008) diskussion om hur 

konstruktionen av ”svenskhet” som etnisk norm alltid är närvarande i lärares handlande och hur 

”svenskheten” används som en förgivettagen mall hos läraren. Utifrån Gruber (2008) tolkar vi det som 

att lärarna i vår studie utgår ifrån en etablerad medelklassvenskhet som mall för hur ett 

eftersträvansvärt liv bör se ut. Vidare tolkar vi det som att lärarna i det här fallet använder sig av den 

typen av antiförtryckande strategi som Kumashiro (2002) benämner som ”utbildning av de Andra”. I 

och med att attityden är att eleverna, som tillhör en andrafierad position i samhället, behöver lära sig 

att anpassa sig till den rådande samhällsnormen. Samtidigt tolkar vi det som framkommer i resultatet 

att de intervjuade lärarna också upplever en stor frustration över det här. De ger uttryck för en 

reflektion kring förtryckande samhällsstrukturer och en frustration över att samhällsnormen är så snäv 

som den är. De upplever att samhällets misslyckade integration har del i skapandet av det här 

utanförskapet och över att många elever upplever en så dyster framtidsbild om sina egna möjligheter. 

Denna frustration menar vi öppnar upp för att tolka det som att lärarna motvilligt använder sig av en 

antiförtryckande strategi som går ut på att utbilda ”de Andra”. Lärarna anser sig nödgade att använda 

sig av den typen av strategi tolkar vi det som.  

 

De processer som skapar och upprätthåller ”svenskhetsnormen” kan enligt de intervjuade lärarna få 

effekten att ”elever med invandrarbakgrund” riskerar få en orättvis betygsbedömning och sämre 

chanser till att nå ett gott studieresultat. Vi tolkar det som att den rådande svenskhetsnormen på dessa 

skolor bidrar till att alla inte erbjuds samma möjligheter oavsett etnisk bakgrund. Analyserat utifrån 

Bromseths (2010) och Kumashiros (2002) resonemang kring andrafierande processer ser vi hur elever 

med invandrarbakgrund andrafieras både utifrån att de inte tillhör den rådande hegemoniska 

svenskheten och utifrån att de inte behärskar det svenska språket fullt ut. Även Sharif (2008) pekar på 

att den här typen av andrafieringsprocesser av elever med annat etniskt ursprung än det svenska är 

vanligt förekommande i den svenska skolan.  

 

7.3 Lärarnas upplevda möjligheter 

Studiens tredje frågeställning handlar om vilka möjligheter de intervjuade lärarna upplever sig ha att 

motverka negativa effekter av de normskapande processerna kring etnicitet. Som vi presenterat i 

resultatet så menar sig lärarna kunna motverka negativa effekter av ”förortsnormen” på en rad olika 

sätt. Av dessa olika sätt lyfter de främst fram vikten av att skapa goda, icke-auktoritära relation till 

eleverna. Relationer som i sin tur kan öppna upp för goda samtal och gemensamma reflektioner med 

syfte att medvetandegöra normer både hos lärare likväl som hos eleverna. Det här tolkar vi utifrån 

(Bromseth, 2010) som normkritiska pedagogiska metoder. Analyserat utifrån Kumashiros (2002) teori 

om antiförtryckande utbildningsstrategier kan vi se att det här passar väl in inom den fjärde strategin; 

en strategi som går ut på att utbildningen på olika sätt ska förändra eleverna och samhället. Vidare 

tolkar vi det här sättet att motverka negativa effekter som en tydlig ambition att komma bort ifrån den 

klassiska överföringspedagogik som Martinsson (2008) menar fortfarande används flitigt inom den 

svenska skolan. Samtidigt tolkar vi andra sätt att motverka negativa effekter som att det finns tydliga 

tecken på överföringspedagogiska ansatser. Detta visar sig t ex i den önskan som lärarna uttrycker att 

vilja hjälpa eleverna att lyckas ta klivet in i det etablerade samhället, de anser att eleverna bör anpassa 

sig till den svenskhetsnorm som råder ”där ute” i samhället. Det här, tolkar vi, som att lärarna i sitt 

arbete med att motverka ojämlikheter använder sig av den typ av strategier som Kumashiro (2002) 

benämner som ”utbildning för den Andre”. Den här gruppen elever, som är andrafierade, 

marginaliserade i samhället behöver få lära sig hur de bör vara för att klara sig bra i det etablerade 
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samhället. Det här visar på den motsättning som Reimers (2008) pekar på finns mellan skolans 

värdegrundsarbete och en normkritisk ansats. Vidare tolkar vi sättet att motverka negativa effekter 

genom att visa på upp en lyckad ”förortsmänniska” för eleverna som en toleranspedagogisk strategi 

(Rosén, 2010). Rosén (2010) menar att det är ganska vanligt att toleranspedagogiska och normkritiska 

ansatser används parallellt inom jämlikhetsarbete i svensk skola. Betraktat utifrån Kumashiros (2002) 

teori om utbildningsstrategier menar vi att det här stämmer in på strategin: ”utbildning om den Andre”.  

 

När det kommer till att motverka negativa effekter av ”svenskhetsnormen” tolkar vi det som att lärarna 

framförallt lyfter fram vikten av att själva reflektera över vilka förgivettagna uttryck de som lärare 

använder. Vi analyserar detta utifrån Grubers (2008) diskussion om hur ”svenskhetsnormen” oftast 

förblir osynlig för lärarna och att det är först när den görs synlig som den kan ifrågasättas och 

utmanas. Genom normkritiska självreflektioner anser sig lärarna kunna ta sig ur den självklara 

”svenskhetsnormen”. Vidare tolkar vi lärarnas tal om självreflektioner som ett tydligt exempel på en 

normkritisk pedagogisk ansats (Bromseth, 2010) och Betraktat ur Kumashiros (2002) teori om 

antiförtryckande utbildningsstrategier menar vi att det här stämmer in på den fjärde strategin. Med 

hjälp av normkritiska reflektioner kan både individer och samhälle utvecklas till att uppnå ökad 

jämlikhet.  
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8. Diskussion  
 

 

8.1 Resultatdiskussion 

På de flesta skolor finns det både normer som syns och inte syns som går emot den värdegrund som 

skolan ska arbeta för. Dessa normer påverkar de sociala relationerna och det finns en risk att det leder 

till att elever kränks eller hindras från att utveckla sin fulla potential (Skolverket, 2013).  Detta 

framkommer också i vår studie, där vi genom halvstrukturerade intervjuer med lärare från högstadie- 

och gymnasieskolor i Stockholmsområdet undersökt hur enskilda lärare upplever normskapande 

processer kring etnicitet inom skolan och där vi sedan utifrån ett normkritiskt perspektiv diskuterat 

dessa processer.  

Detta syfte preciserades i tre frågeställningar där vi undersökte vilka etnicitetsnormer och 

normskapande processer kring etnicitet de intervjuade lärarna kunde se, hur de uppfattade effekterna 

av etnicitetsnormer samt vilka möjligheter de upplevde sig ha för att motverka eventuella negativa 

effekter av etnicitetsnormerna. I intervjuerna av de sex lärarna på fyra skolor fann vi fyra tydliga 

övergripande teman. Lärarna upplevde antingen förortsnorm eller svenskhetsnorm som den rådande 

normen på sina respektive skolor. Samtliga lärare beskrev utveckling av språkkunskaper och 

relationen mellan lärare och elev som de största möjligheterna till att utmana och motverka de 

negativa effekterna av etnicitetsnormerna.  

I intervjuerna har lärarna beskrivit ”förortsnormen” som ett problem de anser sig ha svårt att tackla. De 

upplever att eleverna är svåra att nå eftersom de har en negativ inställning till samhällets 

representanter, vilket lärarna genom sin yrkesroll är. Intervjuerna har visat på en uppgivenhet hos 

lärarna och delvis en bristande tilltro till att det går att motverka de negativa effekterna av 

”förortsnormen” på ett effektivt sätt. Som vi ser det så skapas förortsnormen genom att förortseleverna 

tidigt i livet, genom erfarenheter från sina bostadsområden och tidigare skolor, bär med sig negativa 

upplevelser som hela tiden påminner dem om att de befinner sig utanför den etablerade 

samhällsnormen. De beskrivningar vi fick av lärarna om dessa elevers negativa erfarenheter och dystra 

framtidstro tolkar vi som ett uttryck för att eleverna konstant placeras i vad Bromseth (2010) och 

Kumashiro (2002) benämner som en andrafierad position gentemot den rådande samhällsnormen. Vi 

menar att ”förortsnormen” växer fram ur ett motstånd gentemot den här andrafieringen, ett motstånd 

mot att hela tiden bli sedd som avvikarna, ”de Andra” (Kumashiro, 2002). På det viset skapas och 

upprätthålls ”förortsnormen” genom den kollision som uppstår mellan de här elevernas position som 

andrafierade i det etablerade samhället och lärarnas position som representanter för det etablerade 

samhället. Det blir en kollision som en effekt av det Martinsson och Reimers (2008) talar om som en 

hegemonisk skillnadspraktik mellan lärare och elever, som kommer av att de tillhör skilda kategorier i 

samhället. En stor skillnad är givetvis att de har skilda maktpositioner utifrån att eleverna är tonåringar 

och lärarna vuxna. Men den skillnadspraktik som vi menar blir intressant utifrån ett 

etnicitetsperspektiv är att eleverna tillhör gruppen förortsungdomar med invandrarbakgrund och 

lärarna tillhör gruppen etablerade medelklassvenskar. I det hegemoniska skillnadsskapandet blir de 

som inte är norm istället motsatsen, de onormala, ”de Andra”. Lärarna tillhör en kategori i samhället 

som utgör den hegemoniska normen, de normala.  Eleverna som upprätthåller ”förortsnormen” tillhör 

däremot en samhällskategori som är motsatsen till det normala, motsatsen till det förgivettagna.  
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Som motpol till att lärarna betraktas som medelklassvenskar, långt från elevernas värld, pekar lärarna 

på att det är värdefullt med lärare som själva har ursprung från förorten. Det blir, som en lärare 

utryckte det, som broar mellan världarna. Eleverna känner förtroende och lyssnade mer på dessa 

lärare. Många av eleverna kommer också tidigare från andra skolor där förortsnormen är stark så de 

inte har något annat att jämföra med. Lärarnas beskriver att de med all välvilja försöker få eleverna att 

”skärpa” sig för att inte bli utestängda ur samhällets ”finare rum”, men de möts av ointresse från 

eleverna. Det här menar vi, visar på en tydlig effekt av hur eleverna påverkats av det ständiga 

andrafierandet. 

 

På de skolor där det råder en ”svenskhetsnorm” blev eleverna med invandrarbakgrund också 

andrafierade. Här upplevde inte lärarna att de möttes av samma negativa inställning till auktoriteter 

som de skolor där förortsnorm rådde, men istället fanns här andra försvårande omständigheter för de 

elever som kategoriseras som invandrarelever. Framförallt var det språkförbistringar som satte käppar 

i hjulen för dem eftersom lärarna tog för givet att dessa elever kunde språket och hade orden med sig. 

Lärarna på dessa skolor var visserligen medvetna om problemen men upplevde det svårt att 

kompensera för detta. En lärare beskrev det som att lärare ofta missförstår och utgår ifrån att elever har 

dåliga ämneskunskaper, i situationer där det egentligen handlar om språkförbistring. Eleven har bara 

inte förstått den exakta betydelsen av frågan i t ex en matematikuppgift och klarar därför inte av att 

genomföra den trots att eleven egentligen har de matematiska kunskaperna. Som vi ser det så står detta 

i strid med skolans uppdrag att man i utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov och ge alla det 

stöd och den stimulans de behöver. En elev ska från sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Skolverket menar att skolan ska sträva efter att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Resultatet i den här 

studien visar att det uppenbart att det här inte efterlevs fullt ut.  

Det framgick att det hos en del av lärarna fanns en upplevelse av brist på tid alternativt ”verktyg” för 

att motverka det här. Som vi uppfattade så låg ansvaret för att lösa problemen i alltför stor utsträckning 

hos den enskilde läraren och att skolledningen inte bidrog tillräckligt. Detta trots att normkritiskt 

arbete är ett prioriterat område hos Skolverket och att det finns rikligt med material för huvudmän, 

rektorer och lärare att arbeta med (Skolverket.se). Det är svårt att låta bli att tänka att kvaliteten på den 

utbildning som skolan erbjuder varierar kraftigt i det här avseendet. Beroende på vilken skola eleverna 

väljer eller rättare sagt har möjlighet att välja och vilka lärare de mött och kommer möta, kommer de 

att lämna skolan med helt olika framtida förutsättningar. 

Vi menar att ansvaret ligger hos skolan som organisation att se till att det finns resurser för att arbeta 

med de här problemen så att lärare får de verktyg de behöver. Skolverket skriver också i en egen 

rapport att ”en elevs resultat påverkas av både övriga elever på skolan, så kallade kamrateffekter, och 

av lärarens förväntningar, som i sin tur tenderar att anpassas efter elevernas generella prestationsnivå” 

(Skolverket, 2012). Skolverket betonar också att målet för skolans främjande arbete är att skapa en 

trygg miljö för alla elever där alla kan utvecklas och lära sig maximalt.   

Där ”svenskhetsnormen” beskrivits som rådande menar vi att elever som enligt skolans 

skillnadspraktik placeras inom kategorin ”invandrarelever” inte erbjuds samma möjligheter att hantera 

sina studier och uppnå goda resultat som de elever som placeras i kategorin ”svenska elever”. På 

Skolverkets hemsida är det tydligt beskrivet det ligger i skolans uppdrag att ” alla barn ska behandlas 

utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter. Men likabehandling innebär 

inte att alla barn och elever ska behandlas lika. Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas utifrån sina 

förutsättningar”(Skolverket, 2011). Det blir tydligt att det finns en skillnadspraktik, att lärarna inte 

bemöter alla elever på ett likvärdigt sätt. Förutom att det leder till orättvisa förutsättningar menar vi att 
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det också sker ett konstant andrafierande av de elever som placeras i kategorin ”invandrarelever” 

(Bromseth, 2010 ). Det här stämmer väl överens med Lahdenperäs (1997) undersökning som visade att 

70 % av de studerade lärarna uppfattade någon aspekt i ”invandrarelevers” etnicitet som negativ för 

skolarbetet, ingen av lärarna visade enbart en positiv attityd till elevens invandrarbakgrund.  

Där ”förortsnormen” beskrivs som rådande uttrycker lärarna en ”dubbelhet” eller konflikt. Å ena sidan 

vill de uppmuntra eleverna att anpassa sig för att bli accepterade i det etablerade samhället. Å andra 

sidan upplever lärarna en frustration över att denna anpassning ska behövas. Flera lärare upplever 

frustration över att klyftorna i samhället existerar i så stor utsträckning och att de kände sig ”tvingade” 

att försöka göra ”riktiga svenskar” av eleverna. Vi tolkar den dubbelheten som ett uttryck för den 

konflikt som finns i skolans roll och uppdrag som Lahdenperä (1997) talar om. Det är en konflikt 

mellan att uppfostra och socialisera barn och ungdomar till det rådande värde- och normsystem i 

landet medan man samtidigt ska tillvarata och utveckla det mångkulturella inslaget i samhället. Det 

uppstår ett konfliktområde mellan det som anses normalt och bekant respektive avvikande och obekant 

med invandrarelever. Här menar Lahdenperä (1997) att det förs en kamp om vad som bör betraktas 

som fel eller rätt i skolan och för samhället. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Vi valde metodansatsen fenomenologi eftersom det är en kvalitativ metod som eftersträvar förståelse 

av sociala fenomen utifrån de studerades egna perspektiv och hur de beskriver världen som den 

upplevs av dem (Kvale & Brinkman, 2014). Vi fann att det överensstämde med vårt syfte med studien; 

att förstå intervjuade lärares upplevelser av normskapande processer kring etnicitet inom skolan. I en 

fenomenologisk studie är det viktigt att som forskare sätta sin egen förförståelse av fenomenet inom 

parentes, vilket innebär att bortse från egna tolkningar så långt som möjligt. Det har dock varit svårt 

och vi tror att det troligen är oundvikligt och att den egna förförståelse spelar in, vilket vi ser som en 

svaghet i vårt val av metod. Vi har försökt kompensera för metodens svaghet genom att under hela 

studien problematisera och ifrågasätta våra egna och varandras förgivettaganden om fenomenet och på 

så vis sträva efter ökad objektivitet.  

 

I den fenomenologiska metoden är objektivitet ett uttryck för trohet mot det undersökta fenomenet och 

enligt Kvale och Brinkman (2014, s.45) är målet att komma fram ”till ett väsenskapande genom att 

inte så mycket beskriva enskilda fenomen som att söka efter deras gemensamma väsen”.  Inför valet 

av metod funderade vi på att använda oss av ”mixed methods”, begreppet avser forskningsmetod som 

använder sig både av kvalitativa och kvantitativa ansatser i samma studie (Fejes & Thornberg, 2009). 

Vi övervägde att komplettera vår studie med en enkätundersökning eftersom den skulle ge möjlighet 

att nå fler informanter. Vi bedömde dock att metoden inte var lämplig för vår studie. Detta baserades 

på att vi i vår pilotintervju funnit att vi behövde ställa djupgående följdfrågor och även diskutera 

begreppen normer och etnicitet för att veta vad informanten menade med sina svar. För vårt syfte; att 

förstå och få kunskaper om hur lärare upplever att etnicitetsnormer skapas, upprätthålls och utmanas 

inom skolan, ansåg vi att valet av djupgående intervjuer var den metod som var mest lämpad. Genom 

att genomföra halvstrukturerade intervjuer fick vi utförliga svar av personens upplevelse av 

fenomenet. Vi bedömde att detta inte skulle vara möjligt att uppnå genom enkätfrågor, inte heller 

genom strukturerade intervjuer. En nackdel som vi upplevt med de halvstrukturerade intervjuerna är 

att det var svårt att hålla en balans mellan att å ena sidan låta informanterna prata fritt och att å andra 

sidan genomföra en alltför styrd intervju.  Informanterna hade en tendens att komma in på saker som 

var mindre relevant för studien och det var svårt att inte driva frågorna framåt för fort. 
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8.3 Vidare forskning 

I den här studien har vi belyst normskapande processer ur ett lärarperspektiv. Vi upplever att det finns 

en stor vilja att skapa en bättre skola för alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar men vi kan 

dock se att det finns ett stort utrymme att skapa djupare kunskap vad gäller hur man som enskild lärare 

kan utmana de negativa effekterna av etnicitetsnormerna. Språkförbistring är något som flera lärare 

betonar som den viktigaste enskilda faktorn som bidrar till att enskilda elever inte får de möjligheter 

de har rätt till under skolgången. Skolan behöver, enligt vår åsikt, fokusera på elevernas specifika 

språkkunskaper för att inte elever ska misslyckas i skolan på grund av bristande språkförståelse.  Det 

skulle vara intressant att göra en studie ur ett elevperspektiv, hur eleverna själva ser på sin situation i 

skolan vad gäller normer och etnicitet. Vilken betydelse upplever de att deras språkförståelse och 

skolans normer har för att de ska lyckas? Vilken betydelse tycker elever den enskilde läraren har för 

att de ska lyckas i skolan?  
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10. Bilagor 

 
 

10.1 Bilaga 1 – Missivbrev 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som tänker skriva en kandidatuppsats i Pedagogik vid Pedagogiska institutionen, 

Stockholms universitet. 

Syftet med studien är att studera lärares upplevelser av normskapande processer kring etnicitet inom 

skolan, och sedan utifrån ett normkritiskt perspektiv diskutera hur dessa processer uppstår, upprätthålls 

och utmanas.  
Vi har fördjupat oss ämnet med hjälp av forskning och annan litteratur inom ämnet och behöver för 

vår studie genomföra ett antal intervjuer med lärare. Därför hoppas vi att ni har möjlighet att träffa oss 

för en intervju vilken kommer ta ca 50 minuter. Den kommer genomföras genom ett fåtal frågor och 

som ett samtal runt frågorna. Intervjun kommer bandas för att kunna transkriberas. Inspelning kommer 

därefter raderas.  

 

I vår studie arbetar vi utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Intervjun kommer behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer endast användas för detta forskningsändamål. 

Om ni har fler frågor är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Med vänlig hälsning 

Lena Frisell  070-2536973 lena@frisell.se 

Ann-Madelene Johansson 076-7686464 ann-madelene@hotmail.se 
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10.2 Bilaga 2 - Event Facebook 

 

 
 
Hur skapas etnicitetsnormer och 
utanförskap i skolan?  
Hur uppstår föreställningar om Vi och 
De?  
Vad har du för möjlighet, i din roll som 
lärare, för att motverka diskriminering 
och utanförskap?  
 

Vi är två pedagogikstudenter vid Stockholms universitet som ska genomföra en studie om 

normskapande processer i skolans miljö. Det vi specifikt vill studera är hur etnicitetsnormer 

skapas och upprätthålls. Vi vill bland annat ta reda på hur lärare på olika sätt reflekterar över 

normskapande inom skolan.  

Vi är nyfikna på att se hur lärare ser på skolans roll i de normskapande processer som 

fastställer vem som är normal och vem som är avvikare.  

 

VI SÖKER DÄRFÖR EFTER LÄRARE (åk 7-9) som skulle vilja delta i en intervju utifrån 

dessa frågor. Intervjun är på max en timme och är uppbyggd som ett samtal där vi ställer 

öppna frågor som vi gemensamt diskuterar. Självklart kommer dina uppgifter behandlas 

konfidentiellt och resultaten kommer inte användas till något annat utöver studiens syfte. Vår 

målsättning är att intervjuerna ska genomföras under november 2015. 

 

VILL DU VARA MED ELLER KÄNNER DU NÅGON ANNAN SOM KANSKE 

VILL?  
 

Hör av dig till oss!  
 

Lena Frisell   lena@frisell.se     0702-53 69 73 

Ann-Madelene Johansson  ann-madelene@hotmail.se     076-768 64 64 
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10.3 Bilaga 3 – Intervjuguide 
 
 

INTERVJUGUIDE 
 

Samtal inför intervju 

 
Vi (intervjuare och informant) definierar tillsammans vad vi menar med normer och etnicitet. 
 

1)  
Vilka normer vad gäller etnicitet kan du identifiera på skolan?  
Vem hamnar innanför och vem hamnar utanför normen?   
Vilken norm ser du som den rådande på skolan? 
STÖDORD: “VI OCH DE”. HIERARKIER.  
 

 

2)  
Vad tror du bidrar till att skapa och upprätthålla dessa normer? 
Vem bidrar?  
Finns det något eller någon som utmanar de rådande normerna? 
 

STÖDORD: HEMMET. GRUPPERINGAR. ENSKILDA INDIVIDER. SKOLAN SOM 
ORGANISATION. FÖRDOMAR/FÖRESTÄLLNINGAR.  
 
 

3)  
Vilka effekter, negativa eller positiva, kan du se att etnicitetsnormerna har på enskilda 
individer och/eller grupper?  
Vilka effekter har de på skolans sociala miljö och på elevernas studieresultat? 
 

STÖDORD: BETYDELSE. TRIVSEL, VÄRDEGRUND, MOBBING 
 
 

4)  
Har du som lärare möjligheter att motverka att det blir ett “vi” och “de” vad gäller olika 
etnicitetsgrupper?  
Har du möjlighet att påverka?  
Hur ser dessa möjligheter ut i så fall?  
Finns det något du skulle önska att du kunde göra, men som du i nuläget inte har möjlighet 
till?  
Vad tycker du att skolan som organisation skulle kunna göra? 
 

STÖDORD: NORMSKAPANDE PROCESSER DÄR LÄRARE BLIR INDRAGNA. 
GEMENSAMT ARBETE I LÄRARLAGET. 
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