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Sammanfattning 
I dagens mångkulturella samhälle blir det väsentligt att förstå människors olika bakgrund. Skolan är en plats som präglas 
av kulturell mångfald och därmed är behovet av förståelse för människors olikheter särskilt betydelsefull där. När en 
individ utvecklar och formar sin identitet i skolan sker det i samspel med andra. Det sociala samspelet är en viktig del i det 
som sker när en individ formar en social identitet i olika sociala sammanhang. Syftet med det här arbetet är tudelat och 
fokuserar dels på att undersöka hur elever med utländsk bakgrund resonerar kring formandet av sin sociala identitet i 
skolan, dels hur lärare resonerar angående dessa elevers formande av sin sociala identitet i relation till sitt dagliga arbete.  
 
Syftet besvaras med hjälp av en intervjuundersökning som har genomförts med fyra elever och två lärare. Utifrån den 
undersökning som har genomförts visar det sig att hem, skola och kamrater i hög utsträckning påverkar en individs 
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exempelvis hem och skola. För att förstå en individ är det väsentligt för en lärare att även ha förståelse för den bakgrund 
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Sammanfattning 
 
I dagens mångkulturella samhälle blir det väsentligt att förstå människors olika bakgrund. Skolan 

är en plats som präglas av kulturell mångfald och därmed är behovet av förståelse för människors 

olikheter särskilt betydelsefull där. När en individ utvecklar och formar sin identitet i skolan sker 

det i samspel med andra. Det sociala samspelet är en viktig del i det som sker när en individ 

formar en social identitet i olika sociala sammanhang. 

 

Syftet med det här arbetet är tudelat och fokuserar dels på att undersöka hur elever med utländsk 

bakgrund resonerar kring formandet av sin sociala identitet i skolan, dels hur lärare resonerar 

angående dessa elevers formande av sin sociala identitet i relation till sitt dagliga arbete.  

 

Syftet besvaras med hjälp av en intervjuundersökning som har genomförts med fyra elever och 

två lärare. Utifrån den undersökning som har genomförts visar det sig att hem, skola och kamrater 

i hög utsträckning påverkar en individs formande av en social identitet i skolan. En individs 

bakgrund är på olika sätt en sammanbindande länk i detta avseende. Det visar sig att elever med 

utländsk bakgrund många gånger kommer i kläm mellan olika sociala kontexter, i form av 

exempelvis hem och skola. För att förstå en individ är det väsentligt för en lärare att även ha 

förståelse för den bakgrund som en individ med utländsk bakgrund kommer ifrån. Det visar sig 

att det därmed också blir väsentligt att skola och hem samarbetar med varandra.   
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1. Inledning och syfte 

  

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle, där människor med olika bakgrund, förutsättningar 

och behov möts på jobbet, i affären och inte minst i skolan. För att människor ska kunna leva 

tillsammans och interagera med varandra behövs det förståelse, respekt och tolerans för varandras 

olikheter. Enligt Nazif Mayi (2004, s. 59f) kommer elever med utländsk bakgrund ofta i kläm 

mellan två kulturer, det vill säga å ena sidan hemmet och å andra sidan skolan. Dessa elever 

måste enligt Mayi (ibid) kunna få känna gemenskap med infödda elever och skola.  Samtidigt ska 

de kunna behålla sitt ursprung med familjen genom det egna språket och kulturen, som är 

betydelsefull för deras identitet. I individens identitetsskapande bidrar emellertid inte enbart 

hemmet, utan även individens samspel med den sociala omgivning som råder i exempelvis skolan 

blir väsentlig i detta avseende (Jfr Giddens, 2003, s. 42f). Denna uppsats kommer därmed att 

beröra elever med utländsk bakgrunds tankar om identitetsskapande i skolan.  

 

Förutom elevernas tankar om identitetsskapande i skolan består intresset i uppsatsen också av att 

ta del av lärares tankar kring elever med utländsk bakgrunds identitetsskapande i skolan. Det 

finns olika grundläggande etiska värden som lärare bör förhålla sig till för att kunna hantera den 

problematik som kan uppstå då lärare ska möta elever med olika bakgrund samt olika 

förutsättningar (Orlenius & Bigsten, 2006). Särskilt väsentligt blir det i mötet med de elever som 

har en annan bakgrund än ursprunglig svensk. Begrepp som rättvisa, solidaritet, jämställdhet och 

integritet utgör då betydelsefulla verktyg för att utveckla lärarprofessionalism i skolan och möta 

eleverna på ett tillfredställande sätt (ibid). Det poängteras också i läroplanen för grundskolan att 

undervisningen som bedrivs ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lpo 94, s. 

10). Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i varje enskild individs bakgrund, språk, kunskaper 

och tidigare erfarenheter för att på så vis kunna stödja eleven i sitt fortsatta lärande (ibid). För att 

förstå individen behöver man som lärare också förstå bakgrunden. I skolans värld blir det därmed 

väsentligt för en lärare att samarbeta med hemmet för att bättre förstå den bakgrund som eleverna 

kommer ifrån.  
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Vårt intresse i den här uppsatsen berör således två aspekter, nämligen elever med utländsk 

bakgrunds1 syn på formandet av sin identitet i skolan och hur lärare ser på detta. I detta avseende 

är syftet med denna uppsats tudelat: 

Mer precist är syftet att beskriva och förstå dels hur elever med utländsk bakgrund resonerar 

kring formandet av sin sociala identitet i skolan, dels hur lärare resonerar angående dessa elevers 

formande av sin sociala identitet i relation till sitt dagliga arbete.  

 

Som blivande lärare anser vi att det är betydelsefullt att belysa identitetsskapande med fokus på 

social identitet ur ett elevperspektiv och på så vis ta del av elevernas syn på ämnet i fråga. Detta 

anser vi är väsentligt eftersom det krävs kunskaper för att kunna förstå och möta elever med 

utländsk bakgrund samt hantera olika aspekter som eventuellt kan uppstå i anknytning till 

identitetsskapande i skolan. Vi anser att det även är väsentligt att belysa uppfattningen om elevers 

identitetsskapande i skolan utifrån ett lärarperspektiv för att på så vis ta del av deras syn på och 

kunskaper inom området. Vår förhoppning är att denna uppsats ska bidra till vår egen 

professionella utveckling, ge oss en ökad kunskap samt en förberedelse för att kunna hantera den 

komplexa värld som skolan utgör. Vi hoppas vidare att denna uppsats kan bidra till kunskaper 

och väcka tankar till reflektion kring ämnet och dess problematik även för andra blivande lärare 

samt övriga läsare.  

 

 

                                                           
1
 Vi har i denna uppsats valt att utgå från Skolverket (2005, s. 4) och dess definition av begreppet elever med 

utländsk bakgrund. Enligt Skolverket (ibid) är elever med utländsk bakgrund, den grupp av elever som är födda i 
Sverige men har två föräldrar som är födda utomlands. Fokus i uppsatsen ligger vid formandet av den sociala 
identiteten och vi lägger därför ingen vikt vid hur länge individen har varit i Sverige eller vart han eller hon kommer 
ifrån.  



 

 

7 

2. Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen har nu inletts ovan med en inledning där vi har introducerat och motiverat vårt val av 

ämne. Nu följer vidare ett avsnitt kring den teoretiska förankring som ligger till grund för denna 

uppsats.  I detta avsnitt lyfter vi fram väsentliga teorier som berör formandet av en social identitet 

i skolan utifrån olika perspektiv. Vi belyser området ur ett elev – och lärarperspektiv samt den 

koppling som existerar mellan hem och skola. Vi hänvisar teorierna på området till olika 

teoretiker i sociologi som exempelvis Anthony Giddens. Den teoretiska förankringen ligger 

vidare till grund för det analysarbete som sker i samband med de intervjuer som har genomförts.  

 

Efter avsnittet som inbegriper den teoretiska förankringen i denna uppsats, följer sedan ett 

metodavsnitt. I detta avsnitt problematiseras och bearbetas på olika sätt den metod som har 

använts i den undersökning som har genomförts i denna uppsats.  

 

Därefter följer ett avsnitt där vi redogör för det resultatet som har framkommit efter att vi har 

bearbetat och analyserat det forskningsmaterial som har samlats in. Denna del skildras i olika 

teman, för att bland annat underlätta för läsaren och göra det mer lättöverskådligt.  

 

Avslutningsvis följer en diskussion där vi relaterar det resultat som framkommit till de teorier 

som tidigare har presenterats angående formandet av en social identitet i skolan. Det har lett till 

att vi i denna del även reflekterar samt drar slutsatser och försöker besvara vårt syfte. I detta 

avsnitt följer också en del som vi har valt att kalla för vidare forskning, där vi ger förslag på 

ytterligare intressanta aspekter angående identitetsskapande i skolan. I uppsatsens sista del för vi 

även avslutande reflektioner kring det som har framkommit i uppsatsen, ”knyter ihop säcken” 

och beskriver de kunskaper och insikter vi tillgodogjort oss. 
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3. Teoretisk förankring 
  

I det här kapitlet följer inledningsvis en presentation kring social identitet utifrån ett teoretiskt 

perspektiv, där vi bland annat utgår från sociologen Anthony Giddens teorier. Vi avslutar delen 

som berör identitet med att knyta an identitetsskapande till skolan. Därefter följer ett avsnitt som 

inbegriper begreppet kulturell mångfald, där ämnet i fråga problematiseras på olika sätt, bland 

annat utifrån ett skolperspektiv. Avsnittet avslutas med att vi problematiserar samt reflekterar 

kring social identitet och kulturell mångfald med tonvikt på skolan. Vi berör i denna del också 

förhållandet mellan hem och skola. Anledningen till val av upplägg beror på att vi anser att det är 

väsentligt att ha en teoretisk utgångspunkt, där vi redogör för olika grundläggande teorier. Detta 

är betydelsefullt för att sedan kunna relatera, tolka samt fördjupa våra resonemang utifrån det 

resultat som har framkommit i den undersökning som har genomförts. Vi har i uppsatsen valt att 

inte ha med ett avsnitt som namnges tidigare forskning. Anledningen till detta är att vi menar att 

det förs diskussioner kring ämnet sett ur ett forskningsperspektiv i den teoretiska förankringen.   

 

3.1 Identitet och identitetsskapande  
  

3.1.1 Identitet och social identitet 
  

Identitet är ett begrepp som innehåller många olika aspekter och kan analyseras på flera olika 

sätt. Inom sociologin talas det om bland annat två typer av identitet, nämligen social identitet 

samt personlig identitet (Giddens, 2003, s. 43f). Med personlig identitet menas att individen 

skapar och formar sin identitet genom att särskilja sig från andra och se sig själv som en separat 

och unik individ. Genom samspel med omgivningen formar individen en inre, unik identitet som 

ständigt utvecklas tillsammans med andra (ibid, s. 60). Social identitet är kännetecken som 

kollektivet tillskriver individen och kan benämnas i form av olika sociala roller som exempelvis 

elev, dyslektiker, kristen, svensk och så vidare. En individ har flera olika sociala identiteter som 

han eller hon tillskrivs beroende på det sammanhang och den situation som råder (ibid). Vi har i 

denna uppsats valt att fokusera på den sociala identiteten, eftersom vårt intresse har legat vid att 

undersöka vilken roll omgivningen spelar i detta avseende och på vilket sätt den kan påverka en 
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individs identitetsutveckling.  

 

När en individ utvecklar en identitet påverkas individen av den omgivning och den kultur som 

han eller hon befinner sig i (Hydén, 2003, s. 337f). Lars – Christer Hydén (ibid) menar vidare att 

identitet är en del av den socialisationsprocess som kommer till uttryck i den kultur som en 

individ tillhör. För att kunna identifiera sig med den kultur individen tillhör använder han eller 

hon sig av olika uttryckssätt i form av ordval och olika uttrycksformer som kläder och andra 

attribut för att visa sin tillhörighet. I samspelet mellan människor formas olika identiteter 

beroende på vilka former- och uttryckssätt som representeras. Hydén (ibid, s. 341) hänvisar i sin 

text till Giddens som menar att individers identitet ständigt är i förändring då vi rör oss i en 

mängd sociala kontexter. Detta får till följd att identiteten hela tiden bearbetas, formas samt 

utvecklas. Eftersom individer ständigt rör sig i olika sociala kontexter, där olika krav och 

förutsättningar existerar, medför detta att individer utvecklar olika identiteter beroende på den 

situation och det sammanhang som råder (ibid).     

 

 
3.1.2 Socialiseringsprocessen och sociala roller  
 

Hydén (2003, s. 352f) hänvisar även till Jürgen Habermas, i sin text som i sin tur utvecklar 

Giddens resonemang angående att individer utvecklar olika identiteter beroende på den sociala 

kontext som existerar. Habermas talar om att individer utvecklar olika sociala roller. Eftersom 

individer rör sig i olika sociala sammanhang tillägnar sig individen förmågan att skifta roll och 

perspektiv. Detta medför också att individen utvecklar en förmåga att se världen utifrån många 

olika perspektiv (ibid).   

  

När identiteten formas så sker detta i en socialiseringsprocess (Giddens, 2003, s. 42f). Enligt 

Giddens (ibid) är socialisation en process som skildrar det som händer då individen ska tillägna 

sig normer och värderingar och bli en del av ett samhälle. Genom denna process skaffar sig 

individen de nödvändiga kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna fungera i det 

samhälle som han eller hon tillhör. Individen är själv aktiv i socialiseringsprocessen, vilket får till 

följd att han eller hon också är aktiv vid formandet av den sociala identiteten. 



 

 

10 

Socialiseringsprocessen sker i två olika faser, genom den primära- och sekundära socialisationen 

(ibid).  

 

Giddens (2003, s. 42f) förklarar att den primära socialisationen kommer till stånd i barndomen 

och att det är familjen som är den största källan till påverkan i denna period.  Det är under denna 

period som grunden till formandet av en identitet skapas och förståelse för den egna kulturens 

normer och värderingar utvecklas. Under denna period utvecklas det språk och beteende som 

senare kommer att tjäna som utgångspunkt i det fortsatta kulturella lärandet (ibid). Efter den 

primära socialisationsfasen tar den sekundära socialisationen vid och fortsätter sedan livet ut. De 

som påverkar individen i socialiseringsprocessen i den här fasen är framförallt skola, kamrater 

och senare i livet blir det också kollegor, arbete och så vidare (ibid).  

  

Under socialisationen lär sig individen också betydelsen av sociala roller. Med begreppet social 

roll avses det beteende som en individ förväntas uppvisa i en specifik situation bland en grupp 

människor (Giddens, 2003, s. 42f). Giddens (ibid) menar vidare att det är sociala roller som styr 

en individs beteende i olika sociala sammanhang och att de till sin karaktär redan är tillskrivna av 

andra. Det här får exempelvis till följd att individen i en social roll, i en grupp förväntas bete sig 

eller klä sig på ett särskilt sätt för att bli accepterad i gruppen. Zygmunt Bauman (1990, s. 80) 

talar om att individer kan identifiera sig i grupp och därmed påvisa sin sociala roll genom att 

använda sig av olika symboler eller attribut, i form av exempelvis kläder. Med hjälp av de olika 

symboler som existerar inom en viss grupp markeras också tillhörigheten till gruppen (Sernhede 

& Johansson, 2001, s. 128f). Dessa symboler fyller också en särskiljande funktion gentemot 

andra grupper och individer (ibid).  

  

 
3.1.3 Social identitet utifrån ett kollektivt perspektiv 
 

Giddens (2003, s. 43f) påpekar också att det finns olika dimensioner av den sociala identiteten. 

En av dessa är den kollektiva dimensionen som betonar grupper av individers likheter och 

olikheter. Bauman (1990, s. 53f) gör en tydlig markering mellan orden "oss" och "dem" och 

menar att "oss" står för den grupp jag som individ tillhör och att "dem" står för en grupp som jag 
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inte kan eller vill tillhöra. Enligt Elisabeth Gerle (2000a, s. 17ff) är det vanligt att människor i 

exempelvis tonåren har ett behov av att särskilja sig själv från andra i jakten på sin egen identitet. 

Särskiljandet och fokuseringen på människors olikheter bland människor med olika bakgrunder 

leder till tankar om att "vi" är annorlunda i jämförelse med ”dom”. Robert Thornberg (2006, s. 

134f), kan sägas förtydliga detta påstående genom att tala om "ingrupper" respektive "utgrupper". 

En ingrupp är den sociala grupp som en individ på olika sätt känner tillhörighet med och i och 

med det ingår i. Utgrupp är den grupp som en individ inte anser sig tillhöra och därmed inte 

heller kan identifiera sig med. Thornberg (ibid) menar att individer identifierar sig med hjälp av 

olika attribut som exempelvis kläder, för att markera likheter samt skillnader inom den egna 

gruppen och mellan olika typer av grupper. 

 

När det gäller identitetsskapande i olika grupper för Thornberg (2006, s. 107f) även in begreppet 

konformitet i diskussionen. Konformitet är det begrepp som betonar den likhet som existerar 

inom en grupp, i form av exempelvis klädval, ideologisk uppfattning och normer och värderingar. 

Konformitet existerar i samtliga grupprelaterade sammanhang oberoende av vilken grupp det rör 

sig om (ibid). En annan aspekt som är viktig att lyfta fram när det gäller olika 

gruppkonstellationer är förekomsten av grupptryck. Grupptryck är ett fenomen som uppstår då en 

individ känner sig pressad att tillmötesgå gruppens och därmed majoritetens uppfattningar och 

åsikter och således frångår sina egna åsikter och ideal (ibid, s. 110). Om en individ skiljer sig från 

en grupps referensram och konformitet när det gäller exempelvis klädval, beteende och åsikter 

kan det resultera i att individen faller utanför ramen och på så sätt inte kan eller får ingå i 

gemenskapen. Detta kan leda till en negativ situation för individen och få till följd att han eller 

hon kan uppleva ett utanförskap (ibid, s. 108).  

 

Enligt Giddens (2003, s. 199f) så är skillnader och avvikelser mellan individer samt olika grupper 

av individer något som är socialt konstruerat. Det innebär att det är något som uppkommer i det 

sociala samspel som sker mellan olika individer. I detta samspel blir det naturligt att på olika sätt 

betona de likheter och skillnader som förekommer mellan individer (ibid). Giddens (ibid, s. 201f) 

menar att individer kan ge varandra olika etiketter som i sin tur kan leda till att en individ 

”stämplas”, om han eller hon anses vara annorlunda eller avvikande från det mönster som råder 
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inom en grupp. Denna företeelse kallas stämplingsteorin "labelling theory" och betonar de 

processer som är relaterade till avvikelse vid uppkomsten av grupper (ibid). Enligt 

stämplingsteorin så kan faktorer som en individs klädsel, sätt att prata eller etnisk bakgrund vara 

avgörande för om en individ anses avvika från gruppens normer och värderingar och på så sätt 

stämplas som avvikande. Denna stämpling av en individ kan leda till att individen börjar 

acceptera stämplingen och att han eller hon är annorlunda och avviker från gruppen. Detta kan i 

sin tur också få konsekvenser för individens identitetsutveckling, eftersom individen genom att 

acceptera den negativa stämpel som han eller hon tilldelats formar sin identitet efter denna 

stämpel (ibid).  

 

Thornberg (2006, s. 144ff) drar en parallell till skolan och den situation som råder där när det 

gäller stämplingsteorin. Thornberg (ibid) menar att elever med annan etnisk bakgrund än svensk 

upplever att de har en lägre status som grupp i skolan och att de bland annat behandlas 

annorlunda av andra elever. Detta anser Thornberg (ibid) kan leda till att elever med utländsk 

bakgrund utvecklar och får en negativ syn på sin sociala identitet eftersom andra elever tillskriver 

dem en underordnad ställning i skolan och i det sociala samspelet. De elever som känner sig 

underordnade använder sig av olika strategier för att undkomma den negativa stämplingen och 

istället bli en del av en högstatusgrupp (ibid). För att bli medlem i denna grupp använder sig 

elever av olika tillvägagångssätt för att uppnå acceptans (ibid). Exempel på detta kan vara val av 

kläder, språkliga uttryck, inställningar och åsikter och så vidare. För en individ med utländsk 

bakgrund kan det i en sådan situation bli väsentligt för honom eller henne att successivt frångå 

sin kulturella och ursprungliga bakgrund och istället sträva efter att mer explicit bli en del av den 

svenska kulturen (ibid). Enligt Gerle (2000b, s. 20) är det vanligt att elever med utländsk 

bakgrund upplever att deras kultur av andra uppfattas som avvikande och annorlunda. Denna 

upplevelse leder till att individen uppfattar den ursprungliga, egna kulturen som något negativt 

medan den nya, exempelvis den svenska definieras som något positivt. Detta resonemang är även 

något som Thornberg (2006, s. 146) lyfter fram: 

  

I kampen mot diskriminering blir strävan efter att "bli svensk" för somliga ett överlevnadsvillkor. 

(…) I deras värld handlar tillhörighet i det svenska samhället om att ta sig så långt ifrån 

"invandrargruppen" att man kan betrakta den som "dom". (Thornberg, 2006, s. 146).   
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Idag talas det en del om ett ökande utanförskap i samhället för individer med utländsk bakgrund 

(Zackari & Modigh m.fl., 2000, s. 70ff). Enligt Gunilla Zackari & Fredrik Modigh m.fl. (ibid) 

gäller det för skolans del att se till att ge plats åt olika gruppers historia, traditioner och 

erfarenheter. I olika kulturella grupperingar har då identiteten en möjlighet att stärkas på ett 

gynnsamt sätt som kan resultera i integration (ibid).    

 

3.2 Kulturell mångfald utifrån olika synvinklar  
 
3.2.1 Kultur 
  

Mellan identitets- och kulturbegreppet finns det en klar koppling då de hänger intimt samman 

med varandra (Giddens, 2003, s. 130f). När olika sociala roller utvecklas hos individen påverkas 

han eller hon av den kulturella kontext som individen ingår i. Som vi tidigare har nämnt använder 

sig individen av olika symboler och attribut för att markera sin identitet och grupptillhörighet. 

Mikael Stigendal (2004, s. 40) menar att med hjälp av kultur så känner individer igen varandra 

och det är även en indikator på den gemenskap som individer delar med varandra. Denna 

gemenskap är också något som kan vara gynnsamt då människor integreras i samhället. Stigendal 

(ibid) använder sig i denna diskussion av begreppet social integration som har betydelsen av de 

sociala processer som sker då individer ska bli en del av en gemenskap i samhället. Exempel på 

denna gemenskap som individer blir en del av kan vara institutioner i form av skola (ibid).  

 

Kultur är ett begrepp som används i många olika sammanhang och som därför gör det svårt att 

entydigt definiera. Enligt Karin Norman (1996, s. 15f) är kulturbegreppet något som förekommer 

i många olika kontexter, som berör politik, massmedia, skola, fritid och vardagliga situationer. 

Norman (ibid, s. 16f) menar vidare att eftersom människor är olika har de också olika 

uppfattningar och åsikter. Det medför att det kan vara problematiskt att använda begreppet kultur 

i diskussioner som har en kollektiv prägel (ibid). Människor är enskilda individer med enskilda 

åsikter även då de tillhör en viss grupp och ingår i ett samhälle. Norman menar att: 

  

Ur den synvinkeln motsvaras inte ett samhälle av "en kultur", utan människor är invecklade i sociala 

processer av meningsskapande. (Norman, 1996, s. 16).  
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Inom sociologin anses kultur vara ett betydelsefullt begrepp som påverkar den livsstil som 

människor skapar tillsammans med andra. I till exempel skolan blir eleverna i sitt sociala samspel 

med andra medvetna om den kultur som råder i skolan (Giddens, 2003, s. 60). Enligt Giddens 

(ibid, s. 37f) är kultur ett fenomen som individen lär sig att bli en del av med hjälp av andra som 

befinner sig i samma situation. Det är alltså inte ett fenomen som en generation biologiskt ärver 

från en annan generation (ibid).   

 

 

3.2.2 Kulturell mångfald  
  

Begreppet kulturell mångfald kan ha många varierande betydelser. Enligt Billy Ehn (1986, s. 

10f), används begreppet kulturell mångfald bland annat då det talas om människor med olika 

nationalitet eller etnisk bakgrund. Ehn (ibid) menar vidare att många människor anser att det är 

bekvämt att anta en diffus definition till begreppet kulturell mångfald eftersom människan på så 

vis intar en konfliktundvikande inställning. Detta leder till att man som person undkommer att 

värdera och kategorisera människor i olika etniska grupper och benämna dem som exempelvis 

invandrare (ibid). Ett begrepp som används i diskussioner som rör kulturell mångfald är enligt 

Giddens (2003, s. 553) etnicitet. Etnicitet står för de kulturella normer och värden som skiljer en 

grupp av människor från en annan (ibid). Det är vanligt förekommande att begreppet etnicitet får 

en negativ innebörd då det ofta förknippas med ojämlika samt orättvisa maktförhållanden mellan 

människor i ett samhälle (ibid). Gerle (2000a, s. 13f), förklarar att begreppet kulturell mångfald 

kan ses utifrån olika perspektiv beroende på om fokus ligger på likheter eller olikheter mellan 

kulturer. Gerle (ibid) poängterar att särskiljande och olikheter mellan kulturer är det som 

vanligtvis lyfts fram i diskussioner och i litteratur som berör kulturell mångfald.  

 

Så som samhället ser ut idag och på det sätt som det har utvecklats har lett till att en mångfald av 

kulturer har vuxit fram i allt större utsträckning (Giddens, 2003, s. 39). Eftersom människor 

under lång tid både har förflyttat sig och fortfarande förflyttar sig över länders gränser har det fått 

till följd att människor med olika bakgrunder och kulturella tillhörigheter möts och integreras i ett 

samhälle (ibid). De kulturella blandningar som existerar och integreras i ett samhälle är ett 
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resultat av de grupper av människor som ingår i ett samhälle och som då har olikartade kulturella, 

etniska eller språkliga bakgrunder. Enligt Thomas Johansson (2004, s. 446) präglas dagens 

samhälle av kulturell mångfald och det får till följd att många olika kulturella influenser 

förekommer. I ett samhälle som präglas av kulturell mångfald utvecklar invånarna en förmåga att 

vistas i olika kulturella miljöer, vilket får betydelse för utvecklandet av olika sociala roller (ibid).   

 

 

3.2.3 Skolan och kulturell mångfald 
 

Skolan är en plats som i hög grad präglas av kulturell mångfald. Mayi (2004, s. 61) menar att 

elever med utländsk bakgrund ofta hamnar i olika lojalitetskonflikter mellan den egna kulturen 

och den tradition som präglar hemmiljön och de nya influenser som kännetecknas av skolan och 

det svenska samhället. Detta kan leda till att elever med utländsk bakgrund känner att de kommer 

i kläm mellan två olika kulturer och på så vis upplever en splittrad vardag (ibid). Mayi (ibid, s. 

59ff) förklarar vidare att den splittrade vardag som elever erfar, kan skapa problem för eleverna i 

socialiseringsprocessen som sker i skolan. Beroende på vad individen har för kulturell bakgrund 

kan det uppstå skillnader när det gäller olika sociala koder som existerar och vad som anses 

acceptabelt för en grupp. Exempelvis kan olika saker som värderingar, normer, attribut, symboler 

och språkliga uttryckssätt innebära olika saker för olika kulturer (ibid).  En sak betyder på så vis 

inte nödvändigtvis samma sak i Sverige som i det egna landets kultur (ibid).  

 

Enligt Giddens (2003, s. 229f) upplever individer med en annan etnisk bakgrund än exempelvis 

svensk, sig kulturellt särskilda från andra individer i samhället. Etnisk tillhörighet är inget 

medfött utan något som individer lär sig att bli en del av och på så vis tillhöra, i olika sociala 

sammanhang. Det är dessutom något som ständigt förändras och utvecklas beroende på de olika 

sociala roller som en individ under sin levnadstid utvecklar, i de olika sociala kontexter som 

individen är en del av (ibid). För den enskilda individen blir det etniska ursprunget en av de 

hörnstenar som utgör kärnan av identiteten och som också binder samman nutid med dåtid. En 

väsentlig aspekt för bevarandet av det etniska ursprunget är de kulturella traditioner som skapas i 

hemmet (ibid). För många individer existerar det en rädsla för att hamna utanför ramen som den 

etniska tillhörigheten representerar. Det finns även en rädsla för att komma i kläm mellan olika 
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gruppkonstellationer som exempelvis hemmet och skolan, vilket kan leda till att en individ inte 

känner tillhörighet med någon utav grupperna (ibid).  

 

Myndigheten för skolutveckling (2006, s. 3) uppmärksammar språkets betydelse i en 

mångkulturell skola. De poängterar att i det samhälle som existerar idag träffas människor med 

olika bakgrunder och det förekommer på så vis kulturell mångfald och flerspråkighet. 

Myndigheten för skolutveckling betonar att: 

 

Genom språk uttrycker vi våra kulturer och värderingar. Språk ger oss självkänsla. Språk bär 

kunskaper och är grunden i mötet med andra människor. Vi behöver språk för att kunna tänka, 

drömma, formulera frågor och lösa problem. Flera språk ger fler möjligheter! (Myndigheten för 

skolutveckling, 2006, s. 3).  

 

Myndigheten för skolutveckling (ibid) menar att det är väsentligt att skolan tar tillvara den 

flerspråkighet som råder bland barn och ungdomar eftersom den har en avgörande betydelse för 

deras identitets – och kunskapsutveckling.  

 

3.3 Formandet av en social identitet utifrån ett skol- och lärarperspektiv  
 

Med de teorier som nämnts angående identitetsskapande samt kulturell mångfald som 

utgångspunkt kommer vi nu vidare relatera dessa teorier till det arbete som sker i skolan. I denna 

del av uppsatsens teoretiska förankring kommer vi därmed mer explicit gå in på skolans roll, när 

det gäller identitetsskapande. Här kommer vi med hjälp av ytterligare teorier klargöra hur lärare 

kan förhålla sig till elevers formande av en social identitet i skolan. Vi kommer även belysa olika 

aspekter som lärare kan behöva reflektera över då han eller hon ställs inför uppgiften att hantera 

en mångkulturell vardag i skolan.  
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3.3.1 Möten i en mångkulturell skola  
 

Dagens mångkulturella skola kräver att det ställs krav på att lärare kan bemöta elever med olika 

bakgrunder och vara öppna och tillmötesgående i mötet med nya kulturer. Gerle (2000a, s. 7f) 

menar att som lärare är det viktigt att man bemöter eleverna i skolan med en positiv och öppen 

inställning och med en vilja att förstå andra kulturer. Eftersom skolan är en mötesplats där olika 

kulturer och livsstilar möts kan det uppstå en osäkerhet inför hanterandet av detta faktum och att 

det i sin tur leder till olika motstridiga kulturella värderingar (ibid). Läraren spelar en 

betydelsefull roll i mötet med olika kulturer, både i mötet som sker mellan elev och lärare och i 

mötet mellan elev och elev. I detta avseende blir det väsentligt att man som lärare reflekterar över 

sin ledar – och lärarroll samt över hur elever blir bemötta i skolan. Gerle (ibid) menar vidare att 

den osäkerhet som kan råda när det gäller synen på och tankar kring kulturell mångfald kan leda 

till att lärare tar på sig skygglappar och inte ser de kulturella spänningar som eventuellt existerar. 

Det kan få till följd att läraren kan ta ställning mot det främmande och se det som något som är 

fel. Samtidigt som han eller hon lyfter fram och tar ställning för den egna kulturen och talar om 

den i termer som det som är rätt (ibid). Det är i det här läget angeläget att fundera kring vilket 

skolans mål är och hur skolans värdegrund ställer sig till kulturell mångfald. Skolan är en 

väsentlig del i formandet av olika individers identitet (Lpo 94, s. 10f). I skolan ska eleverna 

förberedas och utvecklas till goda samhällsmedborgare och det är där en etisk och moralisk grund 

skapas som får en avgörande betydelse i mötet mellan olika individer (ibid).   

 

Ett av skolans mål är att lägga grunden för olika etiska värden, demokrati och respekt för 

människors lika värde (Zackari & Modigh m.fl., 2000, s. 68f). Grundläggande etiska värden, 

demokrati och respekt för människors lika värde är viktiga aspekter att ta hänsyn till och en 

väsentlig utgångspunkt i de möten som sker i en mångkulturell skola (ibid).  

Skolans värdegrund baseras bland annat på uppfattningen och påståendet att:  

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och 
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ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Lpo 94, s. 9-10).  

  

Zackari & Modigh m.fl. (2000, s. 68f) menar att i dagens mångkulturella skola bör hänsyn tas till 

individers skiftande bakgrunder. Detta hänsynstagande leder till att nya situationer och ny 

problematik uppkommer som kräver att man som lärare reflekterar samt tar ställning till hur man 

ska hantera och arbeta med den gemensamma värdegrunden i en mångkulturell skola. Enligt 

Gerle (2000a, s. 10ff) är synen på kulturell mångfald i skolan tvetydig. Skolan förespråkar å ena 

sidan en öppenhet gentemot andra kulturer och kulturell mångfald. Samtidigt ska å andra sidan, 

den svenska traditionen och kulturen på många olika sätt explicit främjas (ibid). Gerle (ibid) 

menar att lärare många gånger därför hamnar i ett dilemma inför hur de ska hantera olika 

aspekter som uppstår i samband med de möten som sker i en skola som präglas av kulturell 

mångfald.  

 

 

3.3.2 Lärares professionella arbete med kulturell mångfald  
 

För att lärare på ett professionellt vis ska kunna hantera den situation som råder i dagens 

mångkulturella skola, där individer ska ingå i ett socialt samspel, krävs det kunskaper inom 

området. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003, s. 39) krävs det i enlighet med forskning, 

engagerade pedagoger med kunskaper för att kunna hantera den problematik som kan uppstå i det 

sociala samspelet. Socialpsykologiska - och socialpedagogiska kunskaper är något som lyfts fram 

som extra betydelsefullt i detta resonemang (ibid). Något annat som också kan få stor betydelse 

är hur skolan och dess verksamhet med samtliga involverade arbetar med värdegrunden. I arbetet 

med skolans värdegrund blir det även väsentligt att man som lärare reflekterar över sina enskilda 

värderingar och attityder (ibid).  

 

Enligt Giddens (2003, s. 429) har den så kallade dolda läroplanen, i skolan haft en tendens att 

vidmakthålla orättvisor mellan individer och olika grupper. Den dolda läroplanen står för all den 

kunskap som eleven tillägnar sig utöver den fastställda och nationellt planerade 

skolundervisningen (Thornberg, 2006, s. 270f). Den kommer oftast till uttryck genom lärarens 

sätt att bemöta elever, kommunicera, värdera och vidmakthålla normer, samt upprätthålla ordning 
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i undervisning och i det sociala livet i skolan (ibid). Den dolda läroplanen spelar även en 

betydelsefull roll när det gäller formandet av individers identitet i skolan. Giddens (ibid, s. 429) 

hänvisar i sin text till Pierre Bourdieu som använder sig av begreppet ”kulturell reproduktion” för 

att beskriva hur skolan tillsammans med andra sociala institutioner i samhället bidrar till att 

vidmakthålla sociala orättvisor. Med begreppet ”kulturell reproduktion” menas kulturella värden 

och normer som förs över från en generation till en annan (ibid, s. 559). Skolan är ett exempel på 

en social institution som överför dessa kulturella värden och normer. Enligt Bourdieu (i Giddens, 

2003, s. 429) är den ”kulturella reproduktionen” ett resultat av det som sker med hjälp av den 

dolda läroplanen. Bourdieu (ibid) menar vidare att skolan via den dolda läroplanen påverkar 

tillägnandet av värderingar, normer och attityder som spelar en avgörande roll i olika sociala 

sammanhang.  

 

I lärarens arbete ingår det att på ett kompetent vis kunna hantera de etiska och moraliska 

situationer som kan uppstå i skolan. För att praktiskt kunna utveckla och förbättra sitt arbete i 

detta avseende krävs det att den enskilda läraren reflekterar över sina personliga normer och 

värderingar och hur dessa förmedlas i undervisningen (Orlenius & Bigsten, 2006, s. 133).  

Enligt Kennert Orlenius & Airi Bigsten (ibid, s. 130f) är det väsentligt för en lärare att utveckla 

en yrkesetik och yrkesidentitet för att på så vis kunna behålla sin professionalitet. Med detta 

menar de att läraren bör utveckla en social roll i det sociala samspel som förekommer i det 

dagliga skolarbetet och som involverar exempelvis elever, lärare och föräldrar (ibid).  

 

 

3.3.3 Samarbetet mellan hem och skola 
 

Många individer med utländsk bakgrund mår enligt studier psykosocialt inte bra när de börjar i 

svensk skola (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 25ff). Problemen i detta sammanhang 

kan handla om sömnproblem, ängslan, oro, koncentrationssvårigheter, nervositet, 

kamratsvårigheter och så vidare. En hel del individer känner sig otrygga i skolan, blir mobbade 

och känner sig orättvist behandlade av lärare (ibid). Myndigheten för skolutveckling (ibid) menar 

vidare att elever med utländsk bakgrund utsätts samt utsätter andra oftare för kränkande 

behandling jämfört med elever med svensk bakgrund. När dessa elever själva blir kränkta 
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uppfattar de det som att skälet till företeelsen är deras bakgrund (ibid). Enligt Myndigheten för 

skolutveckling (2003, s. 25) framgår det ytterligare att den utsatthet som elever med utländsk 

bakgrund upplever går att förena med deras upplevelser av skolsituationen i stort. Många av 

dessa elever upplever sig vara mer stressade, känner mer krav, trivs sämre och anser sig ha färre 

att prata med i skolan än andra elever (ibid). De negativa uppfattningar som elever med utländsk 

bakgrund erfar i skolan verkar dessutom vara något som eskalerar samt blir mer betydelsefullt ju 

äldre eleverna blir (ibid).  

 

Med hjälp av en god samverkan mellan skola och föräldrar kan det underlätta och förbättra 

arbetet för alla inblandade parter (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 48). Enligt Inga 

Andersson (2004a, s. 75f) påverkar hem och skola i hög utsträckning varandra. I diskussioner 

som berör kopplingen mellan hem och skola framgår det ofta hur hemförhållandena påverkar det 

som sker i skolan. Många som arbetar i skolan är dock inte medvetna om att det som sker i skolan 

även påverkar det som händer i familjelivet, i hemmet (ibid).   

Inga Andersson (2004b, s. 170) förklarar att många föräldrar med utländsk bakgrund har 

bristfälliga kunskaper om hur den svenska skolan och det svenska samhället fungerar. Samtal 

som bygger på dialog mellan föräldrar och lärare innebär att de båda parterna utbyter information 

om varandras situation (ibid, s. 168).  

 

En betydelsefull del i samverkan och samarbetet mellan skola och föräldrar är att skapa förståelse 

för hur den svenska skolan fungerar (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 48). Föräldrarna 

är en viktig del i barnens skolutveckling och därför borde lärare se till att nå alla föräldrar så att 

elever kan få allt det stöd som de behöver (Skolverket, 2001, s. 40). En väsentlig del av en lärares 

arbete består av att på olika sätt samarbeta med hemmet. Samarbete mellan hem och skola är 

även något som poängteras i Lpo 94:  

 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete 

med hemmen ska skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. (…) Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. (Lpo 94, s. 11).  
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Mahdi Mohamud (i Skolverket, 2001, s. 40) menar att för att nå ut till föräldrar krävs det olika 

arbetsmetoder och en flexibilitet för att tillmötesgå olika behov. För att stärka samarbetet och 

förtroendet mellan hem och skola skulle ett alternativ kunna vara att ha exempelvis 

utvecklingssamtalet i hemmet. Utvecklingssamtal är ett samtal som sker mellan föräldrar, elev 

och skola och har som syfte att göra involverade parter uppmärksammade på elevens utveckling i 

olika avseenden (Skolverket, 2001, s. 5f). Det är ett samtal som präglas av ömsesidig respekt och 

ett framtidsinriktat elevfokus. 

 

3.4 Sammanfattning av uppsatsens teoretiska förankring  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utvecklingen av den sociala identiteten påverkas av 

den omgivning och det kulturella sammanhang som en individ befinner sig i. Begreppen identitet 

och kultur påverkar ömsesidigt varandra i hög utsträckning. Som det har poängterats tidigare 

präglas samhället idag av kulturell mångfald, vilket medför att människor med olika kulturella 

bakgrunder möts och interagerar med varandra i olika sociala kontexter. Skola, arbete, 

fritidsaktiviteter, kompisgäng, kollegor, familjen är exempel på sådana sociala kontexter. Teorier 

visar på att individer utvecklar flera olika sociala roller beroende på vilken situation eller vilket 

sammanhang de ingår i. Sociala roller utvecklas och formas med hjälp av andra, i det sociala 

samspel som i olika sammanhang äger rum. Det som också framkommit genom litteraturen är 

den ovisshet som råder när det gäller skolans roll och hur det som sker i skolan kan påverka 

familjelivet i hemmet. Det som vidare är intressant att lyfta fram när det gäller elever med 

utländsk bakgrunds formande av en social identitet, är att de ofta upplever en lojalitetskonflikt 

mellan den egna kulturen och de influenser som präglas av skolan. Som lärare är det 

betydelsefullt att möta dessa elever på ett professionellt och kompetent sätt som grundar sig på ett 

yrkesetiskt reflekterande.  
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4. Metod  

4.1 Intervju som metod  

  

För att genomföra denna undersökning valde vi att använda oss av intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Formen för denna undersökning har varit kvalitativ. Enligt Alan Bryman 

(2002, s. 249) bygger en kvalitativ forskningsmetod mer på ord och dess betydelse vid insamling 

och analys av data, till skillnad mot den kvantitativa forskningen som lägger tonvikten på 

kvantifiering, det vill säga mängden. Enligt Judith Bell (2000, s. 119f) är intervjuer en bra 

forskningsmetod då man som forskare är intresserad av informanters tankar och åsikter kring ett 

ämne. Eftersom vi var intresserade av att undersöka både elevers och lärares åsikter kring ämnet 

ansåg vi att intervjuer var en bra metod för undersökningen. Steinar Kvale (1997, s. 13f) förklarar 

att ett samtal som har en struktur, ett syfte och ett klart fokus brukar benämnas intervju.  

 

I en kvalitativ intervju har forskaren möjligheten att frångå den intervjuguide som har formulerats 

och variera ordningsföljden av frågorna (Bryman, 2002, s. 300). Vi hade i vår undersökning på så 

vis också möjligheten att ställa följdfrågor till det informanten svarade. Den form av intervju som 

lämpade sig för den här undersökningen ansåg vi var semi-strukturerad intervju. Semi-

strukturerad intervju innebär att forskaren har utgångspunkt i en intervjuguide men samtidigt är 

flexibel och anpassningsbar efter informantens uppfattning av frågorna (ibid, s. 301). Inför våra 

intervjuer testade vi intervjuguiden genom att ställa frågorna till varandra, för att på så sätt få en 

uppfattning av dess duglighet i en autentisk situation.  

  

En annan betydelsefull aspekt när det gäller intervju som metod är att man som forskare funderar 

kring vilken roll man har och hur denna roll påverkar arbetet med undersökningen. Kvale (1997, 

s. 12) menar att forskaren kan inta olika forskningsroller som sedan kan få betydelse för det 

resultat som framkommer i intervjun. Enligt Kvale (ibid) kan intervjuaren utgå från två olika 

forskningsroller i sitt arbete, då han eller hon genomför en intervju. I den ena intar intervjuaren 

rollen som ”malmletare” och fokus ligger då på att finna en given kunskap. Den andra 

forskningsrollen benämns istället för ”resenären” och i den arbetar intervjuaren efter ett synsätt 
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som präglas av att han eller hon gör en ”resa” (ibid). Fokus i denna forskningsroll ligger på att 

forskaren konstruerar kunskap tillsammans med andra som han eller hon möter på sin ”resa”. 

Under denna ”resa” skaffar sig intervjuaren inte enbart nya kunskaper utan den medför också att 

det skapas möjligheter som kan förändra hans eller hennes åsikter. Med hjälp av det samtal som 

sker under intervjun kan också informanterna reflektera kring ämnet och sitt ställningstagande, 

vilket kan resultera i nya insikter (ibid).   

 

Vårt synsätt när det gäller intervjuer ligger i linje med resenärsmetaforen. Anledningen till detta 

är att vi ansåg att rollen som ”resenär” präglas av en mer öppen och flexibel inställning till en 

undersökning och till intervjun som metod. I ”resenärsrollen” är det inte enbart produkten som 

står i fokus utan det är vägen dit och vad som händer på vägen som också har betydelse (Kvale, 

1997, s. 12).  Den strävan efter öppenhet som vi har haft i denna undersökning, bland annat när 

det gäller de intervjuer som genomförts och den intervjuguide som då använts anser vi är 

exempel på att vi har haft ”resenärsrollen” i vår undersökning. Vi anser vidare att vi i vår 

undersökning, även har haft utgångspunkten att komma till insikt och tillägna oss kunskaper dels 

med hjälp av varandra men också med hjälp av informanterna, genom intervjuerna. På så vis har 

vi kommit till insikt och skapat kunskaper tillsammans inom det område som har legat i fokus för 

vårt arbete. 

  

4.2 Urval  
 

Studien har genomförts på två olika kommunala grundskolor i en medelstor svensk stad. 

Sammanlagt genomfördes sex intervjuer. Två av intervjuerna genomfördes på en grundskola med 

elever från förskoleklass till klass år 6 (år F-6). De andra två intervjuerna utfördes på en 

grundskola med elever från klass år 7 till år 9 (år 7-9). Det intervjuades fyra elever sammanlagt 

på skolorna. Tre av eleverna är flickor och en elev är pojke. Vi genomförde även intervjuer med 

två lärare som båda är kvinnor, på de olika skolorna. Den ena lärarintervjun genomfördes med en 

lärare för de tidigare åren i grundskolan och den andra med en lärare för de senare åren i 

grundskolan.  
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Vi skickade i början av studien informationsbrev (se bilaga 1) per post, till flera olika skolor där 

vi bland annat informerade om uppsatsens syfte och med en förfrågan om att få genomföra 

intervjuer på de specifika skolorna. När det gäller val av skolor skedde detta utifrån följande 

premisser: skolans mångkulturella profil, att de var kommunala grundskolor samt ålder på 

skolans elever. Anledningen till att elevernas åldrar är så varierande är att vi i vår lärarutbildning 

är inriktade mot olika åldrar. Vi ville därför genomföra undersökningen med de respektive åldrar 

som vi kommer att arbeta med i vårt kommande yrke. Vår förhoppning var att undersökningen på 

så vis skulle vara så givande som möjligt för oss båda två.  

 

Undersökningen genomfördes på de skolor som vi fick kontakt med och som gav oss tillåtelse att 

genomföra undersökningen. Vid valet av informanter hänvisade och vidarebefordrade rektorn på 

de respektive skolorna informationen till de lärare som arbetar i klasser med elever som rektorn 

ansåg var lämpliga. Läraren valde i sin tur ut elever som hon ansåg vara mest passande för 

undersökningen. Urvalet av informanter skedde därigenom utifrån en så kallad icke – 

sannolikhets urvalsmetod. Detta innebär att forskaren redan i förväg har klart för sig vilka som 

ska intervjuas, det sker alltså inte slumpmässigt (Bryman, 2002, s. 101). I den här 

undersökningen låg fokus på att eleverna som informanter skulle ha någon form av utländsk 

bakgrund samt den ålder som efterfrågades av oss som intervjuare. Inom icke – sannolikhets 

urvalet använde vi oss av bekvämlighetsurval (ibid, s. 114). Bekvämlighetsurval går ut på att man 

som forskare väljer de informanter som finns tillgängliga (ibid).  

 

4.3 Genomförande  

 

Vi inledde intervjuerna med att informera elever och lärare om vårt syfte med studien och hur vi 

skulle gå tillväga vid intervjuerna. Vi informerade också om vad vi som intervjuare hade för 

förväntningar och vad resultatet skulle användas till. Enligt Bell (2000, s. 125) är det ytterst 

väsentligt att man som intervjuare bland annat klargör undersökningens syfte och hur materialet 

som samlas in kommer att användas. På så vis minimeras risken för missförstånd och problem 

(ibid). Vi hade i förväg redan samlat in informationsblad där elevernas medverkande hade 
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godkänts av målsman. Intervjuerna genomfördes enskilt med informanten, på platser som kändes 

bekväma för informant och intervjuare. På den ena skolan utgjordes denna plats av ett enskilt 

grupprum, närliggande personalrummet. På den andra skolan genomfördes lärarintervjun i en 

avskild del av personalrummet och elevintervjuerna i ett grupprum närliggande en lärosal. Vi 

använde oss av olika intervjufrågor till elever respektive lärare (se bilaga 3 och 4). På skolan med 

elever från förskoleklass till år 6 varade elevintervjuerna i ungefär 20-25 minuter. Lärarintervjun 

med läraren för de tidigare åren tog ungefär 30 minuter.  

På skolan med elever från klass år 7 till år 9 varade elevintervjuerna i ungefär 15 minuter. 

Lärarintervjun med läraren för de senare åren tog ungefär 20-25 minuter.  

Intervjuerna spelades in på kassettband. När vi fick svar på våra intervjufrågor väntade vi in 

pauser och bekräftade vårt intresse för svaren med ljud och nickningar. Vi gav också 

informanterna tid att tänka och lät de själva svara utan att försöka påverka med svarsalternativ. 

Ibland när några av de yngre deltagarna inte riktigt förstod någon fråga som ställdes, förklarade 

vi dock frågan på ett enklare sätt utan att försöka inverka på svaret.  

 

Efter att vi hämtat in all data som står i fokus för vår undersökning började vi bearbeta materialet 

genom transkribering. Vid transkribering skrivs det inspelade intervjumaterialet ut, för att det på 

så vis ska bli mer överskådligt vid en analys (Bryman, 2002, s. 310f).  

 

4.4 Analys av materialet  

 

Efter transkriberingen av intervjuerna har vi format och strukturerat materialet på ett överskådligt 

sätt. Detta har förenklat tolkningen av materialet i resultat- och diskussionsdelen.  För att göra 

materialet överskådligt och hanterbart valde vi att stryka under och markera betydelsefulla avsnitt 

i transkriberingsdokumenten. I vår uppsats har vi ett tudelat syfte vilket har medfört att vi har 

genomfört en undersökning utifrån både ett elev – och ett lärarperspektiv. Detta har i sin tur lett 

till att resultatdelen har delats upp i två delar; i en elevdel respektive i en lärardel. Eftersom både 

elev – och lärarintervjufrågorna i intervjuguiden rörde sig kring olika teman blev det på så vis 

naturligt att bilda teman utifrån det. ”Kompisrelationer – varför blir man kompisar?”, ”Grupper 
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och grupptryck” samt ”Sociala roller i skolan och i hemmet” är teman som framkom i elevdelen, i 

resultatet. När det gäller lärardelen i resultatet skiljer sig de teman som där framkom jämfört med 

elevdelen. Anledningen till detta är att de intervjuer som har genomförts och den intervjuguide 

som har använts vid lärarintervjuerna delvis skilde sig från elevintervjuerna. ”Kompisrelationer - 

påverkar bakgrunden?”, ”Sociala roller i skolan och i hemmet”, ”Lärarnas uppfattningar om 

arbetet med att överbrygga klyftan mellan elevernas olika sociala roller” är de teman som 

framkom i lärardelen.  

När vi arbetade med materialet markerades även kopplingar till den teoretiska förankring och de 

teorier kring området som tidigare har presenterats. Detta har också påverkat utformningen av de 

olika teman som har framkommit i elev – och lärardelen i resultatet.  

 

När vi illustrerar materialet i resultatdelen med hjälp av citat så har vi valt att benämna eleverna 

som elev och med ålder samt kön, exempelvis (Elev 1, (flicka) 12 år).  När det gäller lärarcitaten 

så valde vi att benämna dem lärare och efter vilken ålder de arbetar med i skolan, exempelvis 

(Lärare 2, år 7-9).  

 

4.5 Metoddiskussion 
 

Genomförandet av intervjuerna gick förhållandevis bra. Vid genomförandet av intervjuerna höll 

vi som intervjuare oss inom tidsramarna till den utsatta tiden. Metodiska svårigheter som vi stötte 

på var att en av oss blev distraherade under intervjuerna av olika ljud och rörelser.  

En annan aspekt som kan vara betydelsefull att reflektera över är att det var lärarna som valde ut 

elever till intervjuerna. Detta kan ha medfört en påverkansfaktor för undersökningen då läraren 

gjorde ett val utifrån de kriterier som de ansåg vara lämpliga för intervjuerna. Vi har på så vis 

varit ganska utelämnade åt deras omdöme, val och kriterier. Det är deras val av elever som har 

styrt våra elevintervjuer i undersökningen. Det går inte att utesluta att detta faktum kan ha 

påverkat undersökningens resultat. Även om det kan vara svårt att fastställa på vilket sätt och i 

vilken utsträckning detta faktum kan ha påverkat undersökningsresultatet anser vi dock att det är 

en väsentlig aspekt att reflektera över. Vår egen teori är att de elever som medverkade i 

intervjuerna valdes ut av lärarna på grund av att de har en verbal och reflekterande förmåga. Vår 
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uppfattning är att de svar vi erhöll genom intervjuerna har varit uttömmande. Detta anser vi 

troligtvis beror på elevernas reflekterande och verbala förmåga.   

 

Det känns också relevant att reflektera kring det faktum att samtliga informanter som har deltagit 

i undersökningen är av olika kön. Vårt syfte med undersökningen har varit att fokusera på elever 

och lärares uppfattning om elevernas formande av en social identitet i skolan. Det har lett till att 

vi inte har fokuserat på att genomföra en genusanalys. Det var elevers och lärares tankar kring 

identitetsskapande oavsett kön som låg i vårt forskningsintresse. Det går inte att utesluta att kön 

har en betydelse vid identitetsskapande och att undersökningens resultat därmed kan ha påverkats 

av det. Könsaspekten var dock ingenting som vi la någon större vikt vid i denna uppsats.  

 

4.6 Etiska aspekter  

  

Vid genomförandet av intervjuerna har vi tagit hänsyn till forskningsetiska regler. De fyra 

huvudreglerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2002, s. 440). Utifrån informationskravet informerades de involverade 

skolorna skriftligt där vi redogjorde för uppsatsens syfte och upplägg. Vi utformade även ett 

informationsblad (se bilaga 2) som riktade sig till målsman för de elever som är under 15 år. 

Informanterna informerades också om deras rätt till frivilligt deltagande och att de kunde avbryta 

intervjun när helst de ville. Givetvis var alla informanter själva oberoende ålder tvungna att ge 

sitt samtycke, enligt samtyckeskravet (Hartman, 2003, s. 129f).  

Alla deltagare har behandlats enligt konfidentialitetskravet, vilket betyder att man som forskare 

inte låter obehöriga ha tillgång till materialet, lämnar ut korrekta namn eller på annat sätt 

påverkar deras integritet. Det var även betydelsefullt att materialet avidentifierades så att inga 

personer går att identifiera. I enlighet med nyttjandekravet har det insamlade forskningsmaterialet 

enbart använts till forskningsändamålet (Hartman, 2003, s. 130f). 
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5. Resultat 
 

I denna del av uppsatsen följer nu resultatet från vår undersökning med utgångspunkt i vårt syfte 

med uppsatsen. Här beskriver vi det vi fann mest relevant efter att ha tolkat och analyserat 

materialet. Som tidigare nämnts är syftet tudelat, utifrån ett elev – samt ett lärarperspektiv, vilket 

medför att vi därför har valt att dela upp resultatet i två olika delar. I det ena avsnittet beskriver vi 

det resultat som framkom vid elevintervjuerna och i det andra avsnittet beskriver vi resultatet från 

lärarintervjuerna. Avslutningsvis följer en sammanfattning av resultatet där vi lyfter fram det 

mest centrala i undersökningens resultat.  

 

5.1 Elevernas uppfattningar angående utvecklandet av en social identitet i skolan 
 

5.1.1 Kompisrelationer - varför blir man kompisar?   
 

Inledningsvis när det gäller elevernas uppfattningar angående det sociala samspelet i olika 

kompisrelationer, visar det sig att det genomgående är vissa aspekter som medverkar till att man 

blir kompisar i skolan, bland eleverna. Samtliga elever anser att en individs beteende är något 

som är ytterst betydelsefullt i detta sammanhang. Eleverna menar att då man skapar nya 

kompisrelationer värdesätts egenskaper som att vara snäll, juste och inte ”snacka skit” om någon. 

Några av eleverna säger exempelvis: 

 

  

Typ att vara snäll och trevlig och sånt och inte snacka skit om dem och sånt. (Elev 1, (flicka) 12  

år). 

 

 Att man är snäll mot den och inte är dum och säger taskiga grejor. (Elev 2, (flicka) 12 år).  

 

 

Något som också poängteras som väsentligt i det sociala samspel som sker vid kompisskapande i 

skolan är att känna tillit till den person som man ska bli kompis med. Flera elever påpekar att de 
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anser att det är viktigt i kompisrelationer, att man blir behandlad på samma sätt som man själv 

behandlar andra. Eleverna verkar värdesätta ett positivt och trevligt bemötande och beteende från 

sig själv och andra, vilket dessa citat visar:  

 

 

…Eh…att vara snäll och behandla andra som man själv vill att kompisar ska vara mot mig. Det är 

viktigt att man kan lita på den och att den inte snackar skit bakom ryggen o så o vara snäll o juste. 

(Elev 3, (pojke) 14 år).  

 

Jag är snäll mot dom och så här om dom liksom om dom vill vara min kompis så liksom vill jag 

också att dom ska vara snälla mot mig och sånt, annars om dom är så här kaxiga och så här dumma 

och sånt, så vill jag inte vara kompis med dom. (Elev 1, (flicka) 12 år).  

 

 

Ytterligare något som eleverna anser medverkar till att man blir kompisar i skolan är att man 

delar samma intressen, exempelvis att man gillar någon form av idrottsaktivitet, lyssnar på 

samma typ av musik och tittar på samma TV-program. Det verkar som att eleverna anser att 

exempelvis intressen är en betydelsefull komponent i samspelet med andra och som medverkar 

till kompisskapande. Att individer delar samma intressen verkar vidare fylla en särskiljande 

funktion gentemot ”andra” individer som inte ingår i en specifik kompisrelation. Bland annat 

påpekar två elever:  

 

 

Ja, att man tycker om samma grejor. De flesta i klassen tycker om fotboll, så då är ju alla vi 

kompisar och så. (Elev 2, (flicka) 12 år). 

 

 

 

Nej, men det finns en del tjejer som kanske gillar så här hästar och så här och sen de andra gillar så 

här sporter och roliga saker och så här typ TV-spel och TV och sånt, till skillnad från de andra så 

här. (Elev 1, (flicka) 12 år).  
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Det går även att konstatera att eleverna anser att anledningen till att man blir kompis med någon 

inte påverkas av den bakgrund en individ har utan att det snarare är en individs personlighet som 

avgör detta. Flertalet elever nämner begrepp som att det ”kvittar” eller ”bryr sig inte” eller ”det 

gör ingen skillnad” för att förtydliga att bakgrunden inte har någon betydelse då individer ingår i 

olika kompisrelationer. Två elever som uttalar sig om bakgrundens betydelse säger:  

 

 

Alltså…inte så mycket…men det kan ju skilja…hm…ibland kan det ju skilja faktiskt med olika 

saker. Men det kvittar faktiskt om kompisen är från Sverige eller inte, i alla fall för mig. På den här 

skolan är alla kompisar med alla. (Elev 3, (pojke) 14 år).  

 

Ja, jag vet inte riktigt alltså men jag tror nog att det skulle kunna skilja sig på nåt sätt. Jag tror inte att 

det är någon skillnad när man blir kompis med andra om de kommer från ett annat land alltså. Det är 

ju beroende på hur kompisen är som gör om man blir kompisar eller inte.  (Elev 4, (flicka) 14 år).  

 
 

 
5.1.2 Grupper och grupptryck  
 

Några av eleverna nämner att det förekommer en del grupperingar i kompisrelationerna i skolan. 

Eleverna talar i termer om ”vi” och ”dom” när de markerar skillnader som kan existera mellan 

olika grupper, i det sociala samspelet. Det visar sig också att i de olika grupperingar som existerar 

så gör eleverna själva en skillnad med avseende på exempelvis bakgrunden. Det framkommer 

också att eleverna umgås i grupper där alla har samma typ av bakgrund. Det är dessutom de 

elever som ingår i samma grupp i skolan som även umgås efter skoltid. Tre elever säger bland 

annat om olika kompisgrupper i skolan att:   

 

 

Liksom, på nåt sätt är dom konstiga, dom så här liksom gillar inte att vara med oss på något sätt så 

här. (Elev 1, (flicka) 12 år). 

 

Oftast dom som inte är utländska, dom brukar så här vara med varandra hela tiden så här på fritiden 

och sånt. Medans vi utländska inte så här brukar vara med nån. För vi brukar vara så här med 
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släktingar och sånt. (Elev 2, (flicka) 12 år).  

 

Eller liksom, typ ibland brukar vi vara här i skolan, brukar vi vara i flera grupper typ och sen hemma 

brukar jag typ vara med samma grupp som jag är med här i skolan typ. (Elev 1, (flicka) 12 år). 

 

 

Det visar sig vidare att det är flera elever som nämner fenomenet grupptryck i olika 

grupprelaterade sammanhang, när det gäller kompisrelationer. Många elever berättar att de 

känner att de blir påverkade av kompisarnas åsikter och ställningstagande vid olika beslut som 

ska fattas. Det verkar vidare som att eleverna i det sociala samspelet, i olika situationer frångår 

sina egna åsikter och övergår till att dela gruppens åsikter och ställningstagande:  

 

 

Ja, och ibland kan det hända typ att liksom jag vill vara med dom också men kanske inte mina 

kompisar vill det och så där. (Elev 1, (flicka) 12 år).  

 

…Men alltså jag…hm…man blir ju påverkad av sina kompisar och så när man är med dom. Man 

blir ju samma som kompisarna.  (Elev 3, (pojke) 14 år).  

 

 

Det grupptryck som eleverna ger sken av att beskriva i olika gruppkonstellationer i skolan verkar 

ta sig olika uttryck. Eleverna nämner att de ibland delar samma åsikter och ställningstagande som 

sina kompisar trots att det inte alltid stämmer överrens med deras egna tankar. En annan elev 

påpekar också betydelsen av att ha en viss klädstil och att bete sig på ett visst sätt för att bli 

accepterad i en viss grupp och säger att:  

 

 

Det finns det många som gör, men jag är ju inte sån men det finns nog väldigt många som är så. Och 

jag tror att en del vill ha lika kläder för att visa upp nån slags klubb eller nåt sånt. En viss klädstil 

måste man ha för att få vara med i en del grupper i skolan liksom att bete sig så eller se ut så eller ha 

de kläderna eller så. (Elev 4, (flicka) 14 år).  
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5.1.3 Sociala roller i skolan och i hemmet  
 

De flesta av eleverna upplever att de är annorlunda hemma jämfört med det sociala samspel som 

sker i skolan. Det verkar som att de på olika sätt går in i olika sociala roller och på så vis 

utvecklar olika identiteter beroende på om de är i skolan eller hemma. En elev använder sig 

exempelvis av ord som ”två personer som är väldigt olika” då hon beskriver skillnader som 

förekommer mellan olika sociala roller. Eleverna menar ytterligare att utvecklandet av olika 

sociala roller inte påverkas av att man är en elev med utländsk bakgrund eller en elev med svensk 

bakgrund. Elevernas uppfattning verkar vara att det är likt för alla, man är på ett sätt hemma och 

på ett annat sätt i skolan oavsett bakgrund, vilket följande citat illustrerar: 

 

 

Det skiljer sig men alltså typ i skolan brukar man vara lite stökigare än hemma. Alltså jag är 

annorlunda hemma och i skolan och det tror jag andra är också o…hm…det kanske inte skiljer sig så 

mycket om man är invandrare eller inte. (Elev 3, (pojke) 14 år).  

 

(…) Hemma kanske jag är mera tystlåten och liksom så där. Men när jag är i skolan och med mina 

kompisar så pratar jag väldigt mycket och skrattar och jag skämtar mycket så där i stället. Det är 

nästan som att det är som två personer som är väldigt olika och så…åh det har jag alltid funderat 

över och så och varför man är så liksom. (Elev 4, (flicka) 14 år).  

 

Typ, man kanske är kaxigare här i skolan än vad man är hemma och så här. Typ om man liksom inte 

vill göra nåt här så kan man säga typ så där att du är inte min mamma, så du bestämmer inte över 

mig eller så här. Men hemma gör man så som föräldrarna säger och så, till skillnad från här vad 

läraren säger. (Elev 1, (flicka) 12 år).  

 

 

Det framkommer också att eleverna har lite olika uppfattningar om anledningen till varför man 

som individ utvecklar olika sociala roller beroende på om man är i skolan eller hemma. En av 

eleverna verkar mena att det är den nära relationen till föräldrarna som medför att man uppför sig 

mer ordentligt hemma jämfört med i skolan. Eleven menar vidare att relationen inte är densamma 

till läraren som till föräldrarna. Eleven säger bland annat: 
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Jag vet inte, liksom jag har känt dom hela mitt liv till skillnad från läraren. Typ oftast om det brukar 

vara nån ny lärare så liksom vågar man inte så här visa vem man är inför dom och sånt men sen typ 

när man har haft dom i några år så liksom vet läraren hur man är liksom.  (Elev 1, (flicka) 12 år).  

 

 

En annan elev menar dock att aspekter som religion kan påverka om en elev har olika roller 

beroende på om han eller hon är i skolan eller hemma. Eleven menar då att regler som finns 

hemma följer man, vilket medför att man är mer ordentlig där än vad man är i skolan. I skolan 

verkar eleven anse att allt är lite mer fritt, vilket medför att det uppstår en kontrast mellan de 

regler som gäller i skolan och de som gäller i hemmet. Eleven funderar kring de skillnader i 

beteende som kan förekomma, vilket illustreras av följande citat:  

 

 

Ja det tror jag faktiskt att det skiljer sig, en del har ju liksom väldigt, hm…det beror ju på…hm…vad 

ska jag säga religiösa. Kan man säga så? Alltså jag menar att det är väldigt religionsinriktat hemma, 

alltså att dom, dom och dom reglerna och dom här reglerna måste de följa och så vidare och att det 

är väldigt strängt hemma och vad man inte får liksom göra. Och då kanske man känner att man inte 

vill följa dom reglerna egentligen och då kanske man släpper lite mer lös i skolan och är annorlunda 

där än…hm…som man är hemma kanske. (Elev 4, (flicka) 14 år). 

 

 

Samma elev uppmärksammar också att man som elev kan hamna i kläm mellan olika sociala 

grupper som exempelvis skolan och hemmet och ha svårt att ”passa in”.  Vidare nämner samma 

elev när det gäller utvecklandet av olika sociala roller att det även kan ha betydelse i olika 

kompisrelationer i skolan. Eleven menar exempelvis att man som individ har olika sociala roller 

beroende på vilka kompisar man umgås med, vilket följande två citat illustrerar: 

 

  

(…)…det kanske är så att man blir så van vid att det är på ett visst sätt hemma o så blir det liksom 

svårt att vara på ett annat sätt i skolan sen o så kanske det…eh… man försöker passa in och bete sig 

på ett visst sätt och så kanske det inte blir så bra och blir ganska så fel. (Elev 4, (flicka) 14 år). 

 

Jag tror att man påverkas mycket av vilka man är med för liksom jag har några kompisar som kanske 
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som är lite larvigare när det gäller humor och då har jag känt att jag blir också mycket larvigare, men 

så har man ju ett par kompisar som man kan diskutera mer med och med andra saker. Det är liksom 

olika vilka kompisar man är med. (Elev 4, (flicka) 14 år).  

 

 

5.2 Lärarnas uppfattningar angående elevernas utvecklande av en social identitet 
i skolan  

 

5.2.1 Kompisrelationer – påverkar bakgrunden? 
 

När det gäller kompisrelationer i skolan är det framförallt en lärare som uttalar sig i stor 

utsträckning kring det här. Den andra läraren har inte uppmärksammat kompisrelationer bland 

eleverna i skolan, i samma utsträckning och menar att det inte går att urskilja några direkta 

mönster. Läraren som uttalar sig angående elevernas kompisrelationer som existerar i det sociala 

samspel som sker i skolan, påpekar att hon inte tror att valet av kompisar bland eleverna präglas 

av exempelvis val av intresse, klädstil och musik. Istället är lärarens uppfattning att det är 

elevernas bakgrund som för eleverna samman. Läraren menar också att hemmet och föräldrarnas 

umgänge kan vara en bidragande faktor när det gäller skapandet av kompisrelationer i skolan. 

Lärarna säger angående elevernas kompisrelationer exempelvis: 

 

 

Jag tycker det är svårt att jämföra mina elever med utländsk bakgrund och de elever som är svenska 

eftersom de är så väl integrerade. (Lärare 2, år 7-9).  

 

Nja, det ska jag inte säga, sedan kan jag känna att visst umgås dom, både de med utländsk bakgrund 

och med svensk bakgrund, alltså de kan ju vara kompisar så men man kan också se att många gånger 

så blir det automatiskt så att de med utländsk bakgrund har tightare band, alltså dom umgås, dom 

dras till varandra så att säga märker man väldigt ofta. De är väl så att man känner att dom, hon eller 

han är lik mig, alltså de känner att de har en tillhörighet. Men det är inte så att det är två grupper, det 

är inte det jag säger men jag kan se att de närmaste vännerna är dom med samma bakgrund. (Lärare 

1, år F-6). 

 

(…) jag tycker över lag att de har samma intressen och de klär sig på samma sätt. Ja, man lyssnar på 
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samma musik, man pratar om samma saker men ändå så dras man till sin egen kultur. (Lärare 1, år 

F-6).  

 

Mmmmm…dels så tror jag att man kanske känner det att vi tänker likadant, ja det tror jag, sedan tror 

jag också att det har mycket att göra med familjen, att familjerna umgås och dom som ens egna 

föräldrar träffar, dom lär man ju gärna känna som barn också, att då det blir lätt så att barnen också 

blir kompisar. (Lärare 1, år F-6).  

 

 

5.2.2 Sociala roller i skolan och i hemmet   
 

När det gäller elevernas olika sociala roller och identitetsskapande i skolan respektive i hemmet 

så menar båda lärarna att det förekommer en påtaglig skillnad. Lärarna menar att eleverna 

tillägnar sig en social roll hemma som skiljer sig från den i skolan. Speciellt den ena läraren 

påpekar att eleverna känner stor respekt för sina föräldrar vilket medför att de respekterar de 

regler och åsikter som föräldrarna har i hemmet. Avsaknaden av samma typ av regler och 

bestämmelser i skolan, medför enligt läraren att det som sägs och görs i skolan istället ifrågasätts 

av eleven. Läraren menar att:  

  

 

Många av de här kulturerna då, de har en mycket mer auktoritär uppfostran. Alltså det är föräldrarna 

som bestämmer och man sätter sig inte emot det, det…alltså som ett svenskt barn har ju ett 

diskussionsutrymme, att diskutera med sina föräldrar om man inte kommer överens om någonting, 

det diskussionsutrymmet finns inte alls på samma sätt, utan det föräldrarna säger det gäller och det 

rättar man sig efter där. Det här är ju väldigt pliktstyrda barn. Det plikten säger att jag ska göra, det 

gör jag, jag ifrågasätter inte det och då kan man se att det här är väldigt lydiga barn hemma. När man 

kommer till skolan, där det kan bli lite friare, där fröken säger ja men nu kan ni välja mellan det, 

eller ni kan göra det, det är ett fritt val. En del barn klarar inte det och då blir det, när man aldrig har 

utsatts för det att få välja fritt, då stökar man istället för man klarar inte av situationen. Så jag kan 

känna, barn som är oerhört pliktfostrade hemma, klarar inte av det här fria i skolan. Så att man 

stökar, man busar, man tar den friheten. Ett svenskt barn som inte är uppfostrat på samma sätt, 

behöver inte utnyttja den friheten i skolan. (Lärare 1, år F-6). 
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Lärarnas uppfattning är att eleverna kommer i kläm mellan det sociala livet i skolan och de krav 

som ställs där, jämfört med det sociala livet i hemmet. Något de vidare nämner är att de också 

kan se en viss skillnad när det gäller de olika könen. Lärarna märker detta på olika sätt, bland 

annat så beskriver de att framför allt flickor många gånger är präglade av det ansvar de tar i 

hemmet:  

 

 

Alltså nu måste jag tänka tillbaka väldiga om jag haft elever som…alltså… hm… jag har ju haft 

elever nu när jag tänker tillbaka som exempel har det varit en flicka som är splittrad i sitt tankesätt 

eftersom hon måste hem och ta hand om sina småsyskon och hushållet och jag har ju så småningom 

förstått det. (…) Men det märks nog mer på tjejerna att de är splittrade mellan hemma och skolan 

mycket på grund av att de måste hjälpa till hemma mer än vad pojkarna behöver. (Lärare 2, år 7-9).  

 

Tjejerna där, är ju uppfostrade att de ska ta ansvar, de ska ta ansvar för hemmet och de ska ta ansvar 

för att maten, kläderna allt det här. Det ansvaret tar ju dom med sig till skolan också, det man gör det 

tar man ansvar för. (…) hos somaliska pojkar, dom är, har än, när dom är så pass små har dom ännu 

inte fått det ansvaret, utan deras ansvar sen är ju att ta hand om en familj och sköta det ekonomiska 

men när dom är barn så får dom leka fritt, alltså dom har inget ansvar och det kan man se jätte tydligt 

i skolan, dom tar inget ansvar i skolan heller. Läxorna? Vad då, det är inte mitt ansvar, jag behöver 

inte ta nåt ansvar, för det är andra som gör det åt mig. (Lärare 1, år F-6). 

 

 

Den splittring som kan förekomma mellan skola och hem är också något som en av lärarna 

påpekar och förtydligar. Läraren menar att en del pojkar som är präglade av ett synsätt där 

kvinnor inte har lika stort inflytande vid beslutsfattande kan ha svårt att respektera en kvinnlig 

lärares åsikter och följ hennes direktiv. Läraren menar vidare att elever på så vis kan bli 

förvirrade och splittrade och hamna i ett slags dilemma, mellan skolans arbetssätt och hemmets 

normer:  

 

 

Mmmmm. Man kan känna det i början med vissa barn, speciellt där man kommer från en kultur, där 

kvinnorna inte har lika mycket att säga till om, så får man en kvinnlig lärare och henne ska man lyda 

och så är jag pojke, alltså för dom blir det så…alltså det stämmer ju inte men sedan när det har gått 

ett tag och de har börjat acceptera att det är klart att man ska lyda en kvinnlig lärare, då blir det 
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självklart då efter ett tag, då är det inga problem men det kan vara vissa barn, ja vissa barn som har 

problem med det. (Lärare 1, år F-6). 

 

 

En av lärarna uppmärksammar också att hon kan se en tydlig skillnad mellan de olika sociala 

roller som eleverna utvecklar i skolan beroende på om det är en pojke eller en flicka. Läraren 

menar att pojkar många gånger gärna tar på sig en osäker, ”macho” roll i samspelet med 

kompisar och även i mötet med läraren. Läraren upplever det som att pojkar i olika sammanhang 

är mer individualistiskt inriktade jämfört med flickorna som istället är mer samarbetsvilliga och 

socialt orienterade. Hon nämner också vidare att pojkarna många gånger har en något 

nedvärderande syn på flickorna och vad de är kapabla till att göra i olika situationer. Läraren 

verkar anse att pojkarna, genom de åsikter de har om flickorna ”stämplar” flickorna för deras 

beteende. Läraren påpekar också att då läraren frågar en pojke vad han tror att det beror på att 

pojken inte tror att flickor klarar av att göra samma saker som pojkar menar han att deras uppgift 

endast är att ta hand om hushållet. Följande två citat skildrar lärarens tankar:  

 

 

Eh…killarna är mycket mera macho och det tar lång tid innan dom förstår att jag inte blir imponerad 

av deras soloprestationer. (…) jag ser stora skillnader mellan hur man agerar och det gäller ju också 

hur man agerar gentemot sina kompisar. Men flickor å andra sidan, när det gäller invandrarelever så 

ser jag att dom är väldigt socialt orienterade. (Lärare 2, år 7-9).  

 

(…) Och så frågade jag X hur tror du att det blivit så här? Ja, det är väl inte så konstigt, dom måste 

ju hem och städa nu. Nej, vänta så här sa han…dom är ju mycket bättre på att städa och laga mat och 

såna saker. (Lärare 2, år 7-9).  

 

 

5.2.3 Lärarnas uppfattningar om arbetet med att överbrygga klyftan mellan elevernas olika 
sociala roller  
 

 

Den ena läraren pratar om olika sätt att arbeta i skolan för att underlätta för eleverna och minska 

skillnaden mellan den sociala roll eleven har i skolan jämfört med den som han eller hon har 
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hemma. Läraren verkar mena att eftersom elever kan komma från hem med en påtaglig struktur i 

form av exempelvis regler anser hon också att det är väsentligt att arbeta med att ha en sådan 

struktur även i skolan:   

 

 

Framför allt försöker jag ha en väldig struktur i skolan, jag tror att om jag hade jobbat på en annan 

skola, att jag hade gett mer utrymmer för det här lite fria, att du kan välja det eller det, eller ni två 

kan gå ut och göra det i grupp och så där. Här försöker man hålla en enorm struktur, så att barnen lite 

ska känna igen det här som är hemifrån också och det kan ju svenska barn också må bra av, 

strukturen. Ja, jag tror mindre ut av det fria. (…) Jag försöker vara tydlig på det området. Jag 

accepterar inte när du svarar mig så, eller talar om när barnet gör fel, eller fel men något som jag inte 

accepterar. (…) Men framför allt tydlighet och struktur försöker jag jobba mycket med. (Lärare 1, år 

F-6).  

 

 

Den andra läraren nämner utifrån det hon har uppmärksammat i skolan angående elevers sociala 

roller att hon efterfrågar samspel mellan eleverna istället för att de ska vara individualister. 

Läraren arbetar mycket med att eleverna ska kunna samarbeta. Hon verkar också lägga stor vikt 

vid att arbeta med att få bort den nedvärderande syn som pojkarna verkar ha gentemot flickorna. 

Lärarens tankar kring sitt arbetssätt illustreras med hjälp av följande två citat: 

 

 

(…) jag som lärare är mer intresserad av hur de tänker kring idrottsämnet och de övningar som vi 

gör. Och att de kan vara solidariska, samspela och hjälpas åt. (Lärare 2, år 7-9).  

 

(…) Och så sa jag att vet ni att tjejerna har ju sina starka sidor dom också. Du ska få se om vi kör lite 

dans här nu, då kommer du att få se på andra bullar. (Lärare 2, år 7-9).  

 

 

En av lärarna påpekar att det är betydelsefullt att det existerar en dialog mellan lärare och 

föräldrar. Anledningen till detta verkar vara att hon anser att då finns det en möjlighet att bättre 

förstå varandras situation. Läraren verkar mena att det kan leda till att läraren förstår det som sker 

i hemmet och föräldrarna förstår lärarens situation i skolan. Läraren säger bland annat:  
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(…) jag kan känna ibland att man inte förstår varann i alla frågor, eee…man tänker annorlunda om 

vissa saker. (…) Ja, så det beror lite på vad det är som kommer upp, om man tar diskussionen eller 

inte. (…) vissa saker får de acceptera att det bestämmer jag, vissa saker kan jag acceptera att visst 

det bestämmer du. (Lärare 1, år F-6).  

 

Oftast fungerar den dialogen bra, bara man tar kontakten så är dom föräldrarna oerhört bra på att 

prata med sina barn och de barnen lyder föräldrarna till punkt och pricka, så det föräldrarna har sagt 

det gör man. Så när man har haft då den dialogen där i början, när man får en ny klass, så brukar det 

fungera sen. Sen har man alltid vissa föräldrar som inte tar sitt ansvar, dom har man ju även bland 

svenska barn, så man har ju alltid några få i varje grupp som man får jobba med bara i skolan, för att 

föräldrakontakten är, den fungerar inte. (Lärare 1, år F-6). 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att när det gäller kompisrelationer som sker i det sociala 

samspelet i skolan, bland elever verkar det som att samtliga elever värdesätter personligheten 

framför vilken bakgrund individen har. Något annat som eleverna också anser är väsentligt är att 

man som kompisar delar samma intressen och åsikter. Det framkommer vidare att eleverna ingår 

i olika grupper, där det existerar likheter mellan gruppens medlemmar. Ibland är väsentligt att 

markera denna likhet genom att ha exempelvis en viss klädstil. Resultatet visar att eleverna 

verkar ha uppfattningen att man är på olika sätt och utvecklar olika sociala roller beroende på om 

man som individ är i skolan eller hemma. Bland eleverna råder det delade meningar angående 

anledningen till varför det är så.  

 

När det gäller resultatet som beskriver lärarperspektivet så tyder det på att lärarnas åsikter kring 

elevernas kompisrelationer är delade. Det är framför allt en lärare som uttalar sig i 

sammanhanget. Lärarens uppfattning verkar vara att en elevs bakgrund i stor utsträckning 

påverkar elevernas val av kompisar snarare än gemensamma intressen och åsikter. Båda lärarna 

verkar anse att det finns en påtaglig skillnad angående hur eleverna beter sig i skolan, jämfört 
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med hur de beter sig i hemmet. Lärarnas uppfattning verkar vara att eleverna på så vis utvecklar 

olika sociala roller som skiljer sig mellan hem och skola. Lärarna har också uppfattningen att det 

råder en viss skillnad mellan de olika könen i detta avseende. Lärarna verkar anse att det är 

betydelsefullt att arbeta på olika sätt, för att minska skillnaden som kan existera mellan de olika 

roller som eleverna i olika sociala sammanhang utvecklar.  
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6. Diskussion 
 

I denna del av uppsatsen kommer vi att föra en diskussion, där vi problematiserar och relaterar de 

teorier kring området som vi tidigare har skildrat till det som har framkommit i resultatet. För att 

förtydliga denna del har vi valt en struktur där vi utgår från vårt tudelade syfte. Syftet med 

uppsatsen har dels varit att ta reda på hur elever med utländsk bakgrund resonerar kring 

formandet av sin sociala identitet i skolan och dels hur lärare resonerar angående dessa elevers 

formande av sin sociala identitet i relation till sitt dagliga arbete.   

För att ytterligare göra denna del mer överskådlig och på så vis kunna se kopplingen mellan teori 

och resultat, har vi också valt att använda oss av några av de teman som har vuxit fram i resultatet 

som underrubriker.   

  

6.1 Kompisrelationer 
 

Som vi tidigare har nämnt framhåller exempelvis Giddens (2003) att den sociala identiteten 

utvecklas i samspel med andra. En stor del som inverkar då man som individ utvecklar en social 

identitet i skolan är de kompisrelationer som skapas och som individen ingår i. Vi menar därför 

att det i princip är omöjligt att inte ta med vikten av kompisrelationer som skapas i skolan, i 

diskussioner kring formandet av den sociala identiteten. Något av det första vi upptäckte efter att 

ha tagit del av resultatet var att samtliga elever poängterar att man som individ värdesätter den 

personlighet en annan individ har i kompisrelationer i skolan. Eleverna menar att den 

personlighet en individ ska ha grundar sig främst på olika egenskaper som att vara snäll, trevlig, 

juste och pålitlig.  

 

Många elever verkar anse att det är väsentligt att bli behandlad på samma sätt av andra som man 

som individ själv behandlar andra. Vi tolkar detta som att det därmed är viktigt att dela åsikter 

och värderingar för att komma överrens. Giddens (2003) menar att i den sekundära 

socialisationen som bland annat sker i skolan, formas de åsikter, värderingar och det beteende 

som senare präglar den fortsatta sociala utvecklingen av individen. Vi ställer oss en aning kritiska 
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till det eleverna framhåller som väsentligt i det sociala samspel som sker i skolan. Vår 

uppfattning är att eleverna, efter att ha gått många år i skolan kanske har blivit präglade av 

skolans synsätt på hur en bra kompis ska vara. Kanske är det skolans synsätt som kommer till 

uttryck i det eleverna säger angående olika kompisrelationer.  

 

Något annat som har framkommit och som kan vara relevant att reflektera över, är det faktum att 

eleverna verkar anse att den bakgrund som en individ har, inte nämnvärt styr valet av kompisar i 

skolan. Som tidigare nämnts menar eleverna att det snarare är personligheten hos individerna som 

är den gemensamma nämnaren i detta sammanhang. Det går dock att utläsa att i de 

kompisrelationer, som påverkar elevernas formande av en social identitet och som eleverna ingår 

i så är just bakgrunden en gemensam faktor. Stigendal (2004) menar bland annat att i en kultur 

delar människor en gemenskap av något slag. En sådan gemensam faktor som för folk samman i 

en kompisrelation, i skolan skulle kunna vara att individer delar samma bakgrund. Det 

gemensamma i denna situation skulle i så fall kunna vara det faktum att samtliga elever inte 

ursprungligen är svenska utan har någon form av utländsk bakgrund. Ytterligare något som är 

intressant att fundera över och som vi har uppmärksammat är avsaknaden av språkets betydelse 

för elevernas identitetsskapande i skolan. Resultatet visar att det språk som talas i hemmet inte 

verkar ha någon märkbar betydelse och exempelvis styra valet av kompisar i skolan. I varje fall 

uttrycker inte eleverna detta under de intervjuer som har genomförts.  Som vi tidigare har nämnt 

finns det dock teorier på området som framhåller språkets betydelse. Myndigheten för 

skolutveckling (2006) poängterar exempelvis att språket spelar en betydelsefull roll för 

individens identitets – och kunskapsutveckling. Myndigheten för skolutveckling (ibid) menar 

dessutom att språket är en nyckel i mötet med andra människor.   

 

En gemensam faktor som eleverna delar och som kan vara värt att reflektera över är skolan. 

Giddens (2003) påpekar att i exempelvis skolan blir elever genom interaktion med andra 

medvetna om den kultur som råder i och kännetecknas av skolan. Den kultur som råder i skolan 

påverkar även de olika kompisrelationer som uppstår där. I skolan råder det ett synsätt som 

förespråkar respekt för olikhet och som grundar sig på alla människors lika värde. I Lpo 94 

betonas vikten av att i skola och samhälle förstå individers olika villkor och värderingar. Skolan 
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som är en social mötesplats, där människor med olika bakgrunder möts, bör med samtliga 

involverade sträva efter att utveckla denna förmåga (ibid). Vi anser att det är positivt att se att 

eleverna inte verkar koncentrera sig på bakgrunden vid kompisskapande i skolan, utan att de 

istället ser till personen och hans eller hennes egenskaper. Det visar att eleverna har förstått hur 

väsentligt det är att respektera andra människor oavsett vad de har för en bakgrund. Detta 

konstaterande anser vi därför tyder på att de har blivit präglade och också tagit till sig det 

väsentliga budskap som skolan har i uppdrag att förmedla: att respektera individers olikheter.  

 

6.2 Lärarnas syn på elevernas kompisrelationer 
 

Det är intresseväckande att också belysa vad resultatet visar angående lärarnas uppfattning om 

elevernas kompisrelationer. Som framgick av resultatet är det framför allt en lärare som uttalar 

sig angående elevernas kompisrelationer och dess påverkan på elevernas formande av en social 

identitet. Lärarens uppfattning är att val av kompisar inte präglas av exempelvis kläder eller 

intressen. Lärarens uppfattning är istället att det är elevernas bakgrund som är den bidragande 

orsaken till elevernas val av kompisar. Läraren framhåller bland annat att en orsak till detta kan 

vara föräldrarnas umgängeskrets. Giddens (2003) påpekar att individer med utländsk bakgrund 

ofta söker sig till andra som delar samma bakgrund för att känna och uppleva tillhörighet. Då vi 

gör en jämförelse med elevernas uppfattningar angående skapandet av kompisrelationer och vad 

som är väsentligt i en sådan situation visar det sig att lärarens uppfattning skiljer sig från 

elevernas. Kanske kan det bero på att läraren som ”utomstående” har möjligheten att se utifrån ett 

objektivt perspektiv. Läraren kan på så vis se elevernas samspel utifrån, utan att själv vara en del 

av det.  

 

6.3 Grupper och grupptryck 
 

Då en individ utvecklar en social identitet sker det i samspel med andra individer. Giddens (2003) 

framhåller att det finns en kollektiv dimension som inverkar vid formandet av den sociala 

identiteten. Vi menar att det i detta sammanhang inte går att utesluta effekten av hur den 
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kollektiva dimensionen, i form av exempelvis olika gruppkonstellationer påverkar en individs 

utvecklande av en social identitet i skolan.   Det är intressant att se att resultatet visar att eleverna 

ingår i olika grupperingar i de kompisrelationer som existerar i skolan och att dessa grupperingar 

också har betydelse för elevernas formande av sin sociala identitet.  

 

Bland annat är det tänkvärt att se att eleverna genomgående använder sig av begrepp som ”vi” 

och ”dom” för att markera de likheter och skillnader som eventuellt kan förekomma mellan 

grupper av individer. Bauman (1990) menar att då individer ingår i en grupp blir det väsentligt att 

använda sig av begrepp som ”oss” och ”dom” för att markera likheter och skillnader inom och 

mellan grupper. En gemensam aspekt som markerar både likheter och skillnader och som 

eleverna verkar anse har betydelse är vikten av att dela samma intressen. Gerle (2000a) 

framhäver att det framförallt i tonåren är betydelsefullt för individens identitetsskapande att 

särskilja sig gentemot andra. När individer ingår i en grupp blir det väsentligt att stärka gruppens 

identitet genom att särskilja sig från andra grupper med hjälp av, någon form av gemensam faktor 

(ibid). Denna faktor, menar vi, kan bland annat vara det gemensamma intresse eleverna, i en viss 

grupp, delar i skolan.   

 

I det här sammanhanget känns det relevant att lyfta fram det som ytterligare framkom i resultatet. 

Det visar sig att en av eleverna påpekar att kläder kan vara ett attribut som kan spela en 

avgörande roll när det gäller att bli accepterad, som individ, i en särskild grupp. Enligt Bauman 

(1990) använder individer sig av olika attribut för att markera likheten i en grupp. Som vi tidigare 

har nämnt menar flera elever att det även kan vara det gemensamma intresset som för eleverna 

samman i olika grupper i skolan. Vi anser att eleverna verifierar det som teorierna säger om 

identitetsskapande i grupp och vi anser också att det illustreras genom de exempel som har tagits 

upp. Det kan dock vara betydelsefullt att reflektera över att det endast är en elev som nämner att 

attribut i form av kläder är väsentligt för att bli accepterad i en grupp och särskilja sig från andra. 

De elever som nämner gemensamma intressen som en aspekt som förenar individer i en grupp är 

något yngre än de övriga två. Vi tolkar detta som att intresset för och betydelsen av att ha en viss 

klädstil för att bli accepterad i en grupp ökar med individens ålder.   

Det går vidare att konstatera att flertalet elever inte verkar anse att den bakgrund en individ har är 
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en sammanförande komponent, vid gruppskapande, i kompisrelationerna i skolan. Vi anser dock 

att bakgrunden faktiskt är en gemensam nämnare vid elevernas gruppskapande. Elever med 

utländsk bakgrund ingår enligt eleverna oftast i en kompisgrupp medan ursprungligen svenska 

elever ingår i en annan. Vår uppfattning är att eleverna vid formandet av den sociala identiteten 

omedvetet utan att reflektera vidare över det, dras till grupper där gruppens medlemmar delar 

samma bakgrund.  

 

I resultatet ger eleverna sken av att inte våga stå emot gruppens synsätt med rädsla för att bli 

uteslutna ur gruppens gemenskap och frångår därför sitt eget ställningstagande i olika situationer. 

En av eleverna menar att det också kan vara betydelsefullt, att i vissa grupper, markera 

tillhörigheten och bli en del av gemenskapen genom att ha en viss klädstil. Thornberg (2006) 

poängterar att individen i sin rädsla för att frångå gruppens gemenskap kan känna sig tvingad att 

använda sig av de attribut i form av exempelvis kläder som används i en viss grupp. En annan 

central aspekt när det gäller att markera tillhörigheten inom en grupp, som eleverna nämner, är 

vikten av att dela åsikter och ställningstagande. Eftersom en individ utvecklar en social identitet i 

det samspel som sker med andra, tror vi vidare, att eleverna kan känna ett behov av att komma 

överrens med andra elever för att få deras godkännande och acceptans. Då eleven ingår i en 

kompisgrupp i skolan är han eller hon beroende av vad hans eller hennes kompisar i gruppen 

tycker och tänker om eleven. Detta medför att eleven troligtvis gör allt för att uppnå denna 

acceptans.  

 

6.4 Sociala roller i skolan och i hemmet 
 

En annan väsentlig aspekt som har betydelse vid formandet av en social identitet är det faktum att 

man som individ utvecklar olika sociala roller beroende på vilken situation det rör sig om. I 

resultatet nämner en av eleverna att hon är på olika sätt och utvecklar olika identiteter beroende 

på om hon är hemma eller i skolan. Eleven använder ord som ”två personer som är väldigt olika” 

för att beskriva den skillnad i beteende som kan förekomma. Hydén (2003) menar att en individ 

utvecklar olika sociala identiteter med hjälp av andra och att identiteten ideligen förändras och 

utvecklas, eftersom individen ständigt rör sig i olika sociala sammanhang.  
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Mayi (2004) och Giddens (2003) belyser att elever med utländsk bakgrund många gånger hamnar 

i kläm mellan den kultur som råder i skolan och den kultur som råder i hemmet. När elever med 

utländsk bakgrund kommer i kläm mellan olika sociala kontexter kan det resultera i att elever kan 

ha svårt att känna tillhörighet i någon av de sociala kontexter som förekommer (Giddens, ibid).  

Mayi (ibid) förklarar att kontrasten mellan två olika kulturer kan leda till problem i 

socialiseringsprocessen i skolan. Vi tror att detta även kan leda till problem när individer söker 

nya kontakter och skapar kompisrelationer. En av eleverna påpekar att genom att man som 

individ upplever en splittring mellan det sociala samspel som sker i skolan och i hemmet, kan det 

leda till att individen kan känna svårigheter med att ”passa in”, i någon utav dem. Svårigheter 

som individen kan uppleva med att ”passa in” tror vi också leder till problem med att utveckla en 

social identitet i någon utav de sociala kontexter som existerar.  

 

Det framgår i resultatet att merparten av eleverna anser att de beter sig på olika sätt och utvecklar 

olika sociala roller beroende på om de är i skolan eller hemma. Däremot anser de att den 

bakgrund man som individ har inte har någon direkt relevans i sammanhanget. På så vis anser vi 

att vårt resultat genom det eleverna säger frångår de teorier som Mayi (2004) lyfter fram. Enligt 

Mayi (ibid) påverkar den bakgrund en individ har, i stor utsträckning individen, vid utvecklandet 

av olika sociala roller och i sin tur formandet av en social identitet i olika sammanhang. Eleverna 

nämner att aspekter som religion, regler som finns hemma och den nära relation man som individ 

har till sina föräldrar är förklaringar till den skillnad som kan förekomma mellan olika sociala 

roller. Något som vi anser är ytterst intressant i detta sammanhang är att det verkar som att 

elevernas uppfattningar angående vad det är som styr ett visst beteende i olika sociala situationer 

inte påverkas av den bakgrund en elev har. När vi analyserar resultatet finner vi dock att det 

återkommande är en elevs bakgrund som är förklaringen till varför eleven utvecklar olika sociala 

roller beroende på om han eller hon är i skolan eller hemma. Detta ser vi som en aning 

paradoxalt, eftersom vi anser att eleverna motsäger sig själva i detta avseende.  
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6.5 Lärarnas syn på elevernas utvecklande av olika sociala roller  
 

När vi istället tittar på hur lärarna resonerar angående utvecklandet av olika sociala roller, går det 

att konstatera att deras resonemang skiljer sig från elevernas.  

Lärarnas uppfattning är att eleverna upplever en splittring mellan skolans normer och värderingar 

jämfört med de riktlinjer som existerar hemma. Lärarna verkar dessutom anse att de sociala roller 

som eleverna utvecklar i skolan påverkas av om det rör sig om en pojke eller en flicka. 

Framförallt en av lärarna nämner påtagligt könsaspekten i sammanhanget. Läraren anser överlag 

att flickor med utländsk bakgrund utvecklar rollen som duktig och hjälpsam och tar mycket 

ansvar i exempelvis hemmet. Pojkar med utländsk bakgrund upplever läraren är mer ”macho” i 

skolan, både mot kompisar och lärare. Lärarens uppfattning är också att pojkar med utländsk 

bakgrund många gånger har en nedvärderande kvinnosyn i skolan. Detta anser hon präglar deras 

synsätt och förhållningssätt gentemot flickor med utländsk bakgrund. Som vi tidigare har belyst 

visar det sig genom resultatet att lärarna anser att eleverna utvecklar olika sociala roller beroende 

på om de befinner sig i skolan eller hemma. Detta påverkar i sin tur deras formande av en social 

identitet i olika sammanhang. Genom att pojkar får rollen som ”macho” och flickor rollen som 

ansvarstagande i skolan samt att pojkarna undervärderar flickornas förmågor i olika situationer, 

tror vi har effekt på elevernas samspel med varandra. På grund av att andra, i form av elever och 

lärare ger elever med utländsk bakgrund en stämpel att exempelvis vara ”macho” kan det leda till 

att eleven börjar acceptera stämplingen (Thornberg, 2006). Vi menar att detta kan ha en negativ 

effekt för individen i identitetsskapandet i skolan, eftersom lärare och elever tillskriver varandra 

olika roller och därmed värderar varandra. Thornberg (ibid) betonar att genom att elever med 

utländsk bakgrund accepterar den stämpling som han eller hon har tilldelats, kan det leda till att 

eleven utvecklar en negativ syn på sin sociala identitet i skolan.  
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6.6 Lärarnas uppfattningar om arbetet med att överbrygga klyftan mellan 
elevernas olika sociala roller 
 

Vi kan se att lärarna stödjer elevernas utvecklande och formande av sin sociala identitet i skolan 

på olika sätt. Hur en lärare väljer att arbeta med, hantera och underlätta för eleverna, när eleverna 

utvecklar olika sociala roller och formar en social identitet i skolan, verkar präglas av vilket 

synsätt de har och vad de därmed ser som betydelsefullt att lägga fokus på i detta avseende. Gerle 

(2000a) menar att det är väsentligt att lärare reflekterar kring sin lärarroll samt sina åsikter och 

sitt ställningstagande till andra kulturer och till elevers bakgrund. Det handlar om att inta en så 

öppen inställning till olikheter, bakgrunder och kulturer som möjligt (ibid).  Genom resultatet 

visar det sig att en av lärarna värdesätter att arbeta med att få eleverna att samarbeta och uppträda 

solidariskt mot varandra. Läraren arbetar även med att få eleverna till att bli mer jämställda, 

speciellt med avseende på de olika könen. Läraren som anser att flickors anseende ofta 

nedvärderas av pojkar arbetar därför med att i olika sammanhang höja flickornas ställning i 

skolan och förmå pojkarna till att bli medvetna om problemet. Den andra läraren väljer att 

hantera och arbeta med elevernas utvecklande av olika sociala roller på ett annat sätt. Hon arbetar 

bland annat med att försöka minska den skillnad som kan existera mellan de olika sociala roller 

som eleverna enligt henne utvecklar i skolan respektive i hemmet. Samma lärare samarbetar 

också i större utsträckning med hemmet, jämfört med den andra läraren, vilket vi tror får till följd 

att det även präglar hennes arbetssätt gällande elevernas utvecklande av olika sociala roller. 

Läraren verkar se ett samband mellan elevernas beteende i skolan jämfört med i hemmet, vilket 

medför att hon också väljer att arbeta med att exempelvis skapa en struktur som delvis motsvarar 

den som för en del elever råder i hemmet.  

 

Vi tror att en orsak till att det endast är den ena läraren som nämner samarbete med hemmet i 

sammanhanget kan bero på att lärarna arbetar med olika åldrar. Läraren som i stor utsträckning 

samarbetar med hemmet och föräldrarna, är läraren för de tidigare åren och arbetar således med 

yngre barn. Arbetet med de yngre barnen i skolan medför oftast att kontakten till elevernas 

föräldrar sker mer kontinuerligt och är kanske också mer betydelsefull. Som vi tidigare har nämnt 

tror vi att en lärare och hans eller hennes arbetssätt präglas av de åsikter, värderingar och attityder 
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läraren har till något specifikt i skolan. Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att det är 

viktigt att en lärare reflekterar kring sina värderingar och attityder och hur man som lärare 

bemöter eleverna i skolan. Orlenius & Bigsten (2006) framhåller också att det även blir väsentligt 

att lärare funderar kring skolans mål och hur skolans värdegrund ställer sig till kulturell 

mångfald. För att kunna hantera arbetet med att stödja eleverna i deras identitetsskapande, på ett 

professionellt sätt kräver det att lärare förhåller sig kritiska till skolans värdegrund. Den 

värdegrund som enligt vår åsikt verkar förmedla dubbla budskap. Gerle (2000a) påpekar att lärare 

många gånger hamnar i dilemman när de ska försöka hantera den splittring som kan uppstå 

mellan olika kulturer som exempelvis hemmet och skolan. Enligt Gerle (ibid) uppstår dessa 

dilemman eftersom skolans uppdrag är att se till att förhålla sig öppna i mötet med nya kulturer 

samtidigt som uppdraget går ut på att främja den svenska traditionen och kulturen.  

 

Vår uppfattning är att lärare kan ha svårt att förhålla sig till och veta hur de ska hantera olika 

aspekter som berör elevernas utvecklande av olika sociala roller och formandet av en social 

identitet i skolan. Detta tror vi beror på att lärarna tvingas hantera de dubbla budskap som råder 

gällande synen på kulturell mångfald i skolan. Med detta sagt anser vi att det därför blir oerhört 

väsentligt för en lärare att reflektera kring sina egna åsikter och värderingar. Vi anser vidare att 

detta blir betydelsefullt för att man som lärare ska kunna stödja elevernas formande av en social 

identitet i en mångkulturell skola på bästa sätt. Det är en insikt vi som blivande lärare kommer att 

bära med oss.  

 

6.7 Vidare forskning 
 

Efter att ha genomfört den undersökning som ligger till grund för denna uppsats går det att 

konstatera att det finns ytterligare intressanta aspekter att undersöka angående elevers 

utvecklande av en social identitet i skolan. Inom ramen för den här uppsatsen fanns det ingen 

möjlighet för oss att undersöka dessa aspekter men det är något som vi anser inspirerar till vidare 

forskning. När det gäller elever med utländsk bakgrund och vad dessa elever som grupp i skolan 

anser om saker och ting är ytterst relevant att forska vidare om i dagens mångkulturella samhälle. 

Hur aspekter som kön påverkar elevernas formande av en social identitet i skolan, skulle kunna 
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vara ett annat förslag till vidare forskning. I vilken utsträckning elevernas olika åldrar påverkar 

elevernas formande av en social identitet skulle också kunna vara intressant att fördjupa sig i. 

Ytterligare anser vi att hur lärarna väljer att arbeta med, hantera samt vilket synsätt de har på 

kulturell mångfald i skolan skulle slutligen kunna vara ett ämne för vidare forskning.  

 

6.8 Avslutande reflektioner 
 

Efter att ha tagit del av arbetet som berör denna uppsats har vi tillägnat oss betydelsefulla 

kunskaper. Det har varit oerhört intressant samt givande att få tal del av elever med utländsk 

bakgrunds tankar angående identitetsskapande i skolan. Eftersom den bakgrund eleverna kommer 

ifrån spelar en så avgörande roll i denna process har vi som blivande lärare förstått hur viktigt det 

är att skapa goda kontakter med elevernas föräldrar i hemmet. Detta är väsentligt för att förstå 

den bakgrund som eleverna kommer ifrån. Vi har vidare tagit del av intressanta och relevanta 

aspekter som berör lärares arbete med kulturell mångfald och identitetsskapande i skolan. Det har 

medfört att vi har kommit till insikt över hur grundläggande det i detta avseende är för en lärare 

att reflektera kring sina enskilda åsikter och värderingar för att behålla sin professionalitet. 

Ytterst väsentligt blir detta också för att man som lärare på ett professionellt och kompetent vis 

ska kunna hantera och arbeta med kulturell mångfald och elevernas identitetsskapande i skolan. 

Avslutningsvis vill vi som blivande lärare i sammanhanget också lyfta fram att vi har förstått att 

aspekter som hem, skola och kamrater ömsesidigt påverkar varandra vid elevernas formande av 

en social identitet i skolan. Det är en betydelsefull kunskap och insikt som vi bär med oss och 

förhoppningsvis kommer att ha stor användning av i vårt kommande yrke.   
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Bilaga 1 

Hej! 
 
 
Vi är två lärarstuderande som heter Ulrika Nordström och Jennie Löfgren och läser vår sista 
termin på lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Under hösterminen-07 arbetar vi med vårt 
examensarbete på 15hp.  
 
Jennie utbildar sig till lärare mot de senare åren i grundskolan, bland annat i ämnena 
samhällskunskap, historia och idrott. 
 
Ulrika utbildar sig till lärare för de tidigare åldrarna i grundskolan och har inriktat sig mot bland 
annat grundläggande färdigheter i svenska och matematik samt samhällsvetenskapligt tema.  
 
 
Examensarbetets bakgrund 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur elever med utländsk bakgrund utvecklar en social 
identitet i skolan och hur denna sociala identitet i så fall formas. Vi är även intresserade av att ta 
reda på hur lärare ställer sig till denna tänkbara process. 
 
För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att genomföra intervjuer ute i skolan bland 
elever och lärare. Med andledning av detta kontaktar vi nu er och hoppas på att få möjlighet att 
genomföra dessa intervjuer genom att besöka er skola.  
 
 
Genomförande  
 
Vår önskan är att få intervjua två elever i åldrarna år 4-6 och två elever i åldrarna år 7-9. Vi skulle 
även vilja genomföra intervjuer med en lärare för de tidigare åren samt en lärare för de senare 
åren.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kontaktuppgifter: 
Ulrika Nordström   Handledare: 
E-mail: xxx    Ronny Högberg 
Telefon nr: xxxx-xxxxxx   E-mail: xxx  
    Telefon nr: xxx- xxxxxx 
Jennie Löfgren 
E-mail: xxx 
Telefon nr: xxxx-xxxxxx 
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Bilaga 2 

Hej! 

 

Vi är två lärarstuderande som heter Ulrika Nordström och Jennie Löfgren och läser vår sista 

termin på lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Under hösterminen-07 arbetar vi med vårt 

examensarbete på 15hp.  

 

Examensarbetet handlar om hur elever formar en social identitet i skolan och hur lärare hanterar 

detta i skolverksamheten. För att kunna genomföra en undersökning till vårt arbete behöver 

intervjua några elever i åldrarna år 4-9. Undersökningen är frivillig samt anonym och allt 

insamlat material kommer endast att användas till forskningsarbetet.  

 

Vi skulle uppskatta om vi fick tillåtelse att intervjua din dotter/son angående deras uppfattning 

om sociala aspekter som berör skolan.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Kontaktuppgifter: 
Ulrika Nordström   Handledare: 
E-mail: xxx    Ronny Högberg 
    Telefon nr: xxx-xxxxxx 
    E-mail: xxx 

Jennie Löfgren 
E-mail: xxx 
 

 

 

 

Ja, det går bra att ni intervjuar min/vår dotter eller son     

 

Nej, det går inte bra att ni intervjuar min/vår dotter eller son   
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Bilaga 3 

Intervjuguide – elevfrågor 

 

1 Vad tycker du är bra med att gå i skolan? Vad tror du det beror på? 

2 Vad tycker du inte är bra med att gå i skolan? Vad tror du det beror på? 

 

 

3 Vad är viktigt att tänka på när man vill bli kompis med någon i skolan? 

4 Hur gör du för att få nya kompisar? 

5 Tror du att man funderar på ett annat sätt när man vill bli kompis med någon om man 

har en annan bakgrund än svensk? Hur kommer det sig i så fall?  

 

 

6 Tror du att man är på ett sätt hemma och på ett annat sätt i skolan? På vilket sätt kan det 

skilja sig, tror du?  

7 Tror du att detta kan påverkas av att man har utländsk bakgrund? Hur kommer det 

sig i så fall, tror du?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

Bilaga 4 

Intervjuguide – lärarfrågor 

 

1 Hur arbetar du med kulturell mångfald i din verksamhet? Hur kommer det sig att du 

arbetar på det viset?  

2 Hur ser du på kulturell mångfald i skolan? Ser du någon problematik med kulturell 

mångfald? Finns det några positiva samt negativa aspekter?  

 

  

3 Skiljer sig elevernas kompisrelationer åt då eleverna har en utländsk bakgrund? På vilket 

sätt skiljer det sig i så fall, tror du?  

4 Vad tror du att dessa eventuella skillnader kan bero på?  

 

 

5 Tror du att elever med utländsk bakgrund formar olika identiteter beroende på om de är 

hemma eller i skolan? Vad tror du att det beror på?   

 

 

 

 

 

 

 


