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Titel  

”Det här är så mycket mer än bara en skola” – En studie om lärares upplevelser om att vara en del utav en mångkulturell 

skolkontext. 

 
”This is so much more than just a school” – A study on teachers' experiences of being a part of multi-ethnic school 

context. 

 
 
Sammanfattning 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle som är i ständig rörlighet, något som gjort att också den svenska 
skolan ser annorlunda ut än för bara några år sedan.  Mitt i denna rörlighet så har också lärarnas uppgift 
vidgats och satt de i en kontext som kräver mer, men kanske också även ger mer? Denna uppsats är en studie 
om lärarnas upplevelser om att vara en del utav en mångkulturell skolkontext. Hur upplever de sin arbetsplats, 
hur ter sig bemötandet mellan lärare och elev, och vilka konsekvenser talar de om vad gäller ungdomarnas 
integreringsprocess?  
 
Abstract 

Today we live in a multicultural society that is in constant movement, which means that also the Swedish 
school system looks different than just before a few years ago. In the midst of this movement, also the 
teachers' roles has expanded, putting them in a context that requires more, but perhaps also gives more? This 
paper is a study on teachers' experiences of being a part of a multicultural school context. How do they 
experience their workplace, how does the response between teacher and student take form, and what impact 
are they talking about in terms of theese young people's integration process? 
 
Nyckelord 

Mångkulturellskola, utanförskap, integration, samhälle, stigma, lärare & elever 
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Jag och Solebacksskolan möts 
Det är en solig och skön vårdag när jag första gången kommer på besök till Solebacksskolan. 

Utanför huvudentrén sitter några killar och har vad jag uppfattar det som, en livlig diskussion. Jag 

minns att jag uppmärksammade just detta ögonblick av den anledningen att de samtliga talade 

med hela kroppen, med gester, och med höga, men samtligt vänliga toner till varandra. Jag 

kommer ihåg att jag gick förbi killarna och jag log åt vad jag precis uppmärksammat. När jag 

vidare rör mig inom skolans korridorer ser jag samma gester igen, och de höga tonerna jag 

utanför blivit bekant med tycks vara ännu högre inom skolans ekande väggar Jag möts utav 

nyfikna blickar, till och med några frågor då och då, ”Hej, ska du börja jobba här?”, och när de 

undrande blickarna inte förstår vem, eller vad jag gör där, uppstår små viskningar ungdomarna 

emellan i hopp om att tillsammans reda ut mysteriet. I korridoren är det full fart. Här syns både 

lärare och elever till. Jag krockar nästan med en elev som åker på en skateboard, men jag blir inte 

arg, jag ler. En lärare springer efter och säger ”ska det vara så svårt att låta bli” eleven blir inte heller 

arg. Han ler också. I takt med att jag rör mig vidare i den långa korridoren, lyckas jag uppfatta 

många olika språk. Det är svenska, det är ungdomarnas modersmål, det är slang, och allt detta 

talas i höga ivriga toner. Lärarna som går ute i korridoren de interagerar med eleverna. De står 

med de, de pratar med de, de skäller om det behövs, och de skämtar. Jag möts utav samma 

nyfikenhet utav lärarna, när jag går längst korridoren. När jag sedan kommer fram till den 

mötesplats vi bestämt har jag på tre ynka minuter (om ens det) samlat på mig otaligt med intryck 

och upplevelser, och jag minns att jag kände mig så välkommen.  

Inledning 
Det svenska samhället är idag ett mångetniskt samhälle. Under de senaste femtio åren har man 

kunnat uppmärksamma hur en våg utav etnisk medvetenhet letat sig in över världen. Idag utgör 

individens etniska tillhörighet en allt mer viktig roll på de politiska arenorna, både i lokala och 

globala sammanhang. 1  Den etniska och kulturella mångfald som dagens Sverige består av har 

medfört att individen genom vardagliga interaktioner med varandra, blivit en del utav det som en 

gång betraktats som ”okänt”. Skolan som institution är en sådan arena där mångfald diskuteras 

flitigt. Idag är begrepp som ”nyanlända, sent anlända, sent kommande, flyktingbarn, asylsökande 

barn, elever i förberedelseklasser, och nyanlända elever en del utav de begrepp som blivit allt mer 

                                                
1 Eric Olsson, ”Etniska gränser och transnationella gemenskaper”, i Etnicitetens mångfald och gränser”, red. Olsson Eric, 

(Stockholm, 2005) s. 11 
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vanligt förekommande i utbildningssammanhang. 2 Elever som är födda utomlands utgör idag 

tillsammans med de elever vars föräldrar är utrikesfödda, en stor andel av den svenska skolans 

elever, och den ungefärliga siffran som brukar anges är att var femte elev är av utländsk 

härkomst.3 Begrepp så som ”mångkulturell skola, invandrarskola och svensk skola” är benämningar 

som etablerat sig i den politiska, men också allmänna skoldebatten, och man skulle kunna hävda 

att detta bör förstås som signaler på att etnicitet tar mer plats, och ges mer betydelse i 

sammanhang som rör skola och utbildning.4 Den homogena skolan där personal och elever i stor 

utsträckning talade samma språk och kom från samma kulturbakgrund kan ses vara mer eller 

mindre borta. Den skola där lärarna kunde bygga undervisningen utifrån en ”gemensam 

förståelse” och planera undervisningen utifrån det som de ansåg vara ”normalt, relevant och 

genomsnittligt”, ser annorlunda ut idag.  I den svenska skolan talas det idag fler än hundra olika 

modersmål. 5 Det finns de som i officiella skolpolitiska dokument framhåller att den 

mångkulturella skolan kan ses som en tillgång för samhället, men också som en nödvändighet i 

ett samhälle som är i ständig rörlighet. Trots detta har skolor med hög andel icke etniskt svenska 

elever en tendens att omtalas som invandrarskolor med låg status.6 För många lärare har de 

senaste decenniernas förändringar ifråga om exempelvis skolans elevsammansättning som dess 

betonade roll som fostrare av demokratiska värden, skapat ytterligare utmaningar i lärarens 

vardag. 7 Detta är något som man skulle kunna hävda gjort att lärarens roll i framför allt 

multietniska skolor utvecklats till en allt mer komplex sådan. Skolan är inte bara en arena där 

eleverna spenderar några timmar om dagen i undervisningssyfte, utan det är även en plats där 

ungdomarna bör få en möjlighet att interagera, men också integreras i en miljö där andras 

egenskaper tas till vara och blir nya erfarenheter. I en skola där majoriteten av eleverna är av 

utländsk bakgrund blir lärarnas uppgift inte bara att se till att de ovan nämnda punkterna uppfylls 

och att undervisningen fungerar som den ska, utan i en sådan skola sätts lärarna i en kontext som 

skiljer sig från en skola där majoriteten är av etnisk svensk bakgrund. Forskning som innefattar 

etnicitetsperspektiv inom skola och utbildning tog sin avstamp i Sverige under det tidiga 1970-

talet, och har sedan dess etablerat ett forskningsfält som många gånger brukar gå under 

beteckningen mångkulturell skola och utbildning.  Detta forskningsfält omfattar exempelvis 

frågor så som tvåspråkighet, interkulturell kommunikation, ”invandrarelever”, skolframgång, 

                                                
2  Nihad Bunar, Nyanlända och lärande, (Stockholm, 2010) s, 8 
3 Bunar, s.8 
4 Sabine, Gruber, Från ”barn till nya medborgare” till ”elever med invandrarbakgrund”-(Norrköping, 2002)s, 7. 
5 Prijo Lahdenpära & Hans Lorenz, Möten i mångfaldens skola. (Lund, 2010) s, 16 
6 Gruber, s.7 
7 Nihad Bunar, Skolan mitt i förorten, (Umeå, 1999), s.32 



 3 

klassrumsinteraktion och lärande, integration och segregation. 8  I följande studie kommer dessa 

lärares komplexa roll att ligga i fokus. Vad innebär det egentligen att vara lärare i en skola där 

95% utav eleverna är utav utländsk härkomst, och hur ser arbetet på en sådan skola ut?  

Syfte 
Syftet med studien är att utifrån analysmetoden Grounded Theory belysa lärares uppfattningar 

om lärares och elevers förhållningssätt till varandra i en multietnisk skolkontext. Det handlar mer 

precist om hur de talar om hur lärare och elever bemöter varandra, vilka förklaringar de ger till 

detta och vilka konsekvenser det kan få för integration. 

Metod och Teoretiska infallsvinklar 
I följande avsnitt kommer metod och teoretiska infallsvinklar relevanta för denna studie att 

presenteras. I denna studie har fyra intervjuer utav formen semistrukturerade intervjuer varit av 

betydelse, där informanternas utsagor i respektive intervjuer fått spegla deras upplevelser och 

verklighet. För att kunna göra en analys möjlig har jag valt att inspireras utav analysmetoden 

Grounded Theory, där dess principer tillämpats som inspiration i mitt sätt att arbeta, i mitt sätt att 

samla data, samt i bearbetningen utav det insamlade materialet.  

Intervjuerna 
I följande studie har fyra intervjuer av formen semistrukturerade intervjuer gjorts. Den 

semistrukturerade intervjun går ut på att forskaren intar fältet och intervjutillfället med en lista 

(även kallad intervjuguide), över specifika teman och frågor som önskas tas upp under 

intervjutillfället. 9  Det specifika med denna typ av intervjuform är att informanten har stor 

möjlighet att på egen hand utforma svaren på sitt eget sätt.10 Detta är även något som är till fördel 

för intervjuaren då frågorna inte nödvändigtvis behöver komma i ordning, samt att det ges 

utrymme att ställa frågor som inte ingår i den ursprungliga intervjuguiden, men som anknyter till 

något som informanten har sagt.11 Denna intervjuform blev aktuell för hur jag valde att utforma 

intervjuerna i denna studie. Tre av fyra intervjuer genomfördes i skolans lokaler. Den fjärde 

intervjun skiljer sig i den mån att den genomfördes hemma hos en utav informanterna, och tog 

också allra längst tid. Att just denna intervju tog allra längst tid kan man ifrågasätta om det har 

betydelse för att informanten upplevde situationen extra bekväm då denne befann sig på en plats 
                                                
8 Sabine Gruber, När Skolan gör skillnad, (Stockholm, 2008), s.33 
9 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001) s. 301 
10 Bryman, s. 301 
11 Bryman, s. 301 
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som säkerligen uppfattas som avslappnad och säker. Men å andra sidan så är skolan deras 

arbetsplats, vilket även den borde skapa en känsla av bekvämhet, dock i en mer formell miljö. Jag 

vill dock poängtera att jag inte anser att detta är något som skulle ha haft en större inverkan på 

intervjuresultatet, men reflektioner som ovan har trots allt varit relevanta att uppmärksamma. 

Samtliga intervjuer har spelats in med godkännande från informanterna, som även blivit 

informerade om att detta är ljudfiler som endast jag kommer att ha tillgång till under arbetets 

gång, och sedan kommer att radera. Detta tillvägagångssätt bidrar till att förbättra vårt minne, 

samtidigt som det underlättar för en mer noggrann analys av människors utsagor. Forskaren får 

även en möjlighet att genom upprepade genomgångar reflektera och analysera informantens 

svar.12 Samtliga intervjuer har sedan transkriberats, där de skriftliga utsagorna använts som 

material i analysarbetet av denna studie.  

Forskningsetiska reflektioner  
I följande studie så har jag i största möjliga mån tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer som innebär: Informationskravet, Samtyckeskravet, Nyttjandekravet samt 

Konfidentialitetskravet. 13 Då tre av fyra intervjuer är gjorda i skolans lokaler så har det varit svårt att 

utlova informanterna full anonymitet, då andra lärare, men också elever, med stor sannolikhet 

uppmärksammat våra möten på skolan, och situationen. Jag har i min studie varit extra aktsam i 

mitt analysarbete, och har tagit hänsyn till informanternas anonymitet i den mån att jag kommer 

att använda mig utav fingerade namn i citat och omskrivningar utav denne. Jag vill ännu en gång 

även tillägga att skolan och stadsdelen där skolan befinner sig i går under ett fingerat namn, för 

att ytterligare förstärka anonymiteten. I mina möten med informanterna har jag varit tydlig med 

att allt som sägs är konfidentiell data, och kommer inte på något sätt att föras vidare, eller 

användas i något annat syfte än det informerade. Informanterna har även blivit 

uppmärksammade på att deras medverkande är frivilligt, vilket innebär att de när som helst har 

möjlighet och rätt till att avstå ifrån studien om det skulle önskas.  

Grounded Theory 
För att kunna göra en analys möjlig har jag i denna studie valt att inspireras utav Grounded 

Theory som metod i mitt sätt att arbeta vad gäller insamlandet utav data, bearbetning utav denna, 

samt i mitt analysarbete. Grounded Theory är från början tänkt att verka som en 

                                                
12 Bryman, s.310 
13 Vetenskapsrådet, (2002), http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf, (2013-05-06)  
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teorigenererande metod där teorier bildats genom den data som vaskas fram, dock så betonar 

Corbin och Strauss att metoden (i alla fall delar utav den) även kan vara av betydelse när 

skapandet utav nya teorier inte är syftet.14 Den flexibilitet som metoden står för betonas av bland 

annat Kathy Charmaz, som menar på att Grounded Theory bär ses som en uppsättning riktlinjer 

snarare än regler, samt att metoden i vissa avseenden kan användas som ett komplement till andra 

teorier. Chamaz ser inte heller forskaren som avskild ifrån det som hon studerar och den data 

sam samlas. Detta gör att de grundade teorierna konstrueras genom den förståelse forskaren intar 

gentemot sitt fält, samt i interaktion med informanterna, snarare än frikopplat ifrån dessa. Det 

bör även poängteras att forskning inte kan ge en exakt bild utav verkligheten, utan den kan endast 

ge en tolkning utav denna, då både forskningen samt informanternas erfarenheter är 

konstruktioner utav en verklighet. 15  Då mitt syfte med denna studie inte är att nå en ”sanning”, 

utan snarare att komma nära lärarnas upplevelser om att vara en del utav en mångetnisk 

skolkontext, så anser jag att Charmaz’s användning utav Grounded Theory är relevant för min 

studie, och kommer betraktas som utgångspunkt och inspiration i framställningen utav en analys. 

Grounded Theorys vetenskapshistoriska bakgrund tar sin avstamp främst i den symboliska 

interaktionismens utgångspunkt som innebär att interaktion mellan individer konstruerar och 

formar tillvaron. Guvå och Hylander talar för att Grounded Theory intar ett särskilt intresse för 

mellanmänsklig interaktion, och innebörden vad gäller sociala händelser. Precis som Charmaz har 

dock olika forskare valt att se metoden som ett komplement för andra teorier, där fenomenologi 

är en utav dessa- 16  Inom Grounded Theroy börjar arbetet med analysen redan då den första 

datan samlats in och pågår, och utvecklas kontinuerligt under hela forskningsarbetet. Genom att 

ifrågasätta och koda materialet ges forskaren en möjlighet att definiera och kategorisera materialet 

i ett tidigt skede, något som ständigt resulterar i nya infallsvinklar och kan vara till hjälp vid nästa 

datainsamling. 17 

 

Denna analysmetod har alltså varit av betydelse vad gäller framställningen utav analysen i min 

studie, samt bearbetningen utav denna. Då intervjuerna är det som kommer att utgöra grunden 

för studiens analys så har informanternas utsagor analyserats med inspiration utav de principer 

Grounded Theory står för. Detta har gjort att informanterna genom sitt tal, och språkbruk i sina 

respektive intervjuer, fått belysa mönster, då dessa sökts i kontexter där språket sätts i spel. 

                                                
14 Juliet Corbin, Anslem Strauss, Basics of Qulaitative research, (Thousand Oaks, 2008) s, 8 
15 Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis. (London, 2006). s.17-19 
16 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv. (Stockholm, 2003). s. 10-11 
17 Kathy Charmaz, Grounded Theory. Objectivist and Constructivist Methodsǁ‖ i Denzin & Lincoln, 
Handbook of Qualitative Research. (2000, Thousand Oaks)  
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Informanternas utsagor har sedan transkriberats, och ”skannats”, vilket innebär att det genom 

dessa bildades små etiketter som sedan utvecklades och skapat kategorier, där dessa kategorier 

kommit att bli det som bildat samband. Dessa samband har på olika sätt visat sig vara av 

betydelse för analysen av denna studie. I framvaskandet utav dessa, har det med andra ord varit 

viktigt att beakta vad och hur informanten uttryckt sig kring bemötande mellan lärare och elev. 

 

Val av informanter och område för studien 
Kontexten för just denna studie är en högstadieskola och dess vardagliga praktik. Skolan som 

kommer att representera studien är en så kallad ”mångkulturell skola”, en skola där eleverna 

utgör en stor etnisk och kulturell blandning. Skolan befinner sig i en mellanstor stad i Sverige, i en 

stadsdel som idag är segregerad, och som jag valt att kalla för Solebacken. Då stadsdelen är 

relativt stor valde jag att precis som ovan nämnt, att precisera fältet ytterligare för att komma 

fältet, men också informanterna närmare, vilket ledde till att arenan där jag utförde mina 

intervjuer på blev stadsdelens enda högstadieskola, Solebacksskolan. I en uppsats som jag tidigare 

skrivit har informanterna bestått utav ungdomar, där fokus legat på ungdomarnas upplevelser av 

att vara en del av en mångetnisk stadsdel och skola. Dock har denna fokus nu förflyttats och 

istället lagts på lärare som arbetar på en skola där majoriteten utav eleverna, eller elevernas 

föräldrar, är av annan etnisk härkomst än den svenska. 

 

Under 1960- talet började stadsdelen Solebacken att expandera och utvecklas, och år 2008 så var 

8500 människor bosatta i området, samtidigt som man kunde konstatera att över 46 % av dessa 

invånare var individer med olika etniska och kulturella bakgrunder.18 Idag är segregationen i 

stadsdelen ett faktum, och detta är något som kommit att avspeglas även i Solebackens skolor. 

Solebacksskolan rymmer årskurs 6-9, men erbjuder även elever som inte varit bosatta i Sverige en 

längre tid, så kallade IK- klasser (internationella klasser), där elever som precis kommit till Sverige 

får en möjlighet att med speciell hjälp bli en del av den svenska skolan. Jag vill även belysa att 

majoriteten utav dessa elever som hamnar i så kallade IK- klasser, inte har någon kunskap alls i 

det svenska språket, vilket innebär att deras undervisningsnivå är relativt låg. Eleverna får lära sig 

allt från grunden, som exempelvis färger, fraser, och att räkna. Något som skolan också får vara 

beredda på är att många elever anländer till skolan som analfabeter. På skolans hemsida ges det 

en beskrivning av skolan där de själva uttalar sig om att det är en skola med utmaningar, men att 

detta inte betraktats som ett hinder. Skolan har ett intensivt språk- och kunskapsutvecklande 

                                                
18 Källan finns i författarens ägo, men kommer inte att publiceras med hänsyn till anonymitet av skolan.   
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arbetssätt samtidigt som de arbetar med små klasser för att få möjlighet att möta både de elever 

med kort tid i Sverige, men också de elever som oavsett etnisk bakgrund, har det lätt för sig.19 

Skolor som är placerade i samhällets utsatta områden har en tendens att hamna i centrum för den 

offentliga debatten som förs om segregation, integration samt socialreproduktion. Varför denna 

uppmärksamhet yttrar sig beror till stor del på att områdenas svårigheter tenderat att formuleras 

utifrån de lokala institutionerna. 20 

 

Då denna studie handlar om lärarens upplevelser av att arbeta på en mångetnisk skola, så var det 

relativt självklart att informanterna som skulle utgöra intervjuerna skulle behöva vara vuxna 

människor, och i detta sammanhang, lärare. Som jag tidigare nämnt, så är samhället idag 

dynamiskt, och detta är något som gjort att skolan inte ser likadan ut som den gjorde för ett par 

år sedan, och lika så skolans uppgift, framförallt i skolor där mångfalden är stor. För att kunna se 

denna möjliga utveckling så har jag haft som krav att informanterna som är delaktiga i min studie, 

bör vara lärare som varit verksamma på skolan i minst fem år. Anledningen till att jag såg detta 

som en viktig i del i mitt val av informanter är för att jag anser att dessa lärare är lärare som är väl 

insatta i hur skolan arbetar, hur skolan som institution fungerar, och också blivit bekanta i sin roll 

som lärare. Detta är något som jag anser är av betydelse för att förstå sina elever, och hur man går 

tillväga för att hantera de. Alla som ovan nämnt, är de väl bekanta med Solebacksskolan och 

Kön, etnicitet och ålder är däremot inget som jag valt att lägga större vikt vid i mitt urval av 

informanter. Fokus har som ovan nämnt istället lagts på att intervjua lärare med olika ämnen, 

samt på lärarens erfarenhet, då lärare med längre arbetserfarenhet har en möjlighet att reflektera 

över sin roll som lärare på skolan idag, men också hur denna yttrade sig för några år sedan. Detta 

är något som jag upplever kommer att ge studien ett djup som inte hade kunnat nås om läraren 

endast arbetat på skolan i ett antal månader. 

Kontakt med fältet 
För att kunna genomföra studien så var jag väl medveten om att jag skulle behöva ta kontakt med 

ett fält för att på så sätt komma diskursen nära. Då jag som tidigare nämnt, redan en gång tidigare 

haft Solebacksskolan som fält, upplevde jag att det hade varit intressant att även denna gång få 

inta skolans väggar för ytterligare en studie. Då jag sedan tidigare är bekant med några lärare på 

skolan valde jag att kontakta den ena utav de för att på så sätt få rektorns mailadress. Jag mailade 

sedan Solebackens rektor där jag kort beskrev vem jag är, och anledningen till att jag tagit denna 

                                                
19 Källan finns i författarens ägo, men kommer inte att publiceras med hänsyn till anonymitet av skolan. 
20 Nihad Bunar, Skolan mitt i förorten, (Umeå, 1999), s.20 f.  
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kontakt. Jag skickade även ut ett informationsbrev där studien mer noggrant presenterades, och 

efter ett tag fick jag även klartecken ifrån rektor att det var OK att vistas på skolan till studiens 

syfte. Då mina informanter skulle bestå av lärare, det vill säga vuxna människor, så fanns ingen 

egentlig anledning för mig att invänta ett godkännande, men jag ansåg att detta var behövligt i 

den meningen att detta skulle etablera en god kontakt mellan mig som kommer utanför, och de 

som är en del utav fältet. Då jag inte har lärarnas jobbmail valde jag att ta kontakt med samtliga 

via det sociala nätverket Facebook, där jag skickade privata meddelanden och förklarade varför 

jag tagit kontakt med dem, samt ett bifogat informationsbrev där även lärarna fick en möjlighet 

att på egen hand läsa vad studien skulle gå ut på, och vad deras uppgift i så fall skulle innebära 

ifall att de valde att delta. Om det sociala nätverket Facebook var rätt plats att kontakta lärarna på 

kan diskuteras då detta kan anses an aning privat. Dock anser jag att detta är något som hör till 

samhällets utveckling, och på så sätt anser inte jag att kontakten på detta sätt blivit mer 

påträngande än om jag hade kontaktat de via deras arbetsmail. I informationsbrevet som 

skickades ut talade jag även om att jag i mitt skrivande kommer att ta hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna, och att de hela tiden kommer att vara anonyma i sina uttalanden. 

Då intervjuerna ibland kan beröra känsliga samtalsämnen anser jag att det är skönt för 

informanten att bli försäkrad om att det som sägs inte kommer kunna spåras tillbaka till dem.  

Detta är en säkerhet för informanten, men även något som kommer att gynna intervjuerna, då 

informanterna förhoppningsvis utvecklar en säkerhet gentemot mig som forskare, för att sedan 

kunna tala fritt. I Etnologiskt fältarbete poängterar författaren Eva Fägerborg att den mest 

betydelsefulla uppgiften en intervjuare har, inte alltid ligger i att ställa frågor, men också i att få 

informanten att med egen vilja, att vilja berätta.21 Detta är något som jag hade i åtanke när jag 

genomförde intervjuerna, där jag valde att inleda med en bred och öppen fråga för att på så sätt 

få informanten att bli mer bekväma i situationen, men också för att få de att på egen hand 

reflektera utan några påtryckande frågor från mig som intervjuare.  

Tidigare forskning  
Samhället är under ständigt förändring, och den rörligheten har nog aldrig varit så snabb som den 

är idag, vilket också är något som fångat forskarnas intresse. Det finns idag otaligt med forskning 

som fokuserar på etnicitet, kultur, mångkultur, segregation och integration. Forskning om 

ungdomskultur, migration och invandrares villkor tog sin ungefärliga början i 60- talets tidiga 

skede som en förklaring till samhällets strukturella och befolkningsmässiga förändringar. Den 

                                                
21 Eva Fägerborg, “Intervjuer” i, Etnologiskt fältarbete, Red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 1999) s.59 
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flyktinginvandring som så småningom blev ett faktum i det svenska samhället under 80- och 90- 

talet, har gjort att de ursprungliga positionerna på den inhemska socio- kulturella kartan 

genomgått en radikal förändring.22 Förutom uppmärksamhet som riktats mot minoriteterna, 

arbetskraftsinvandrarna samt flyktingarna, så har nu forskarnas uppmärksamhet och intresse letat 

sig vidare och berör idag i stor grad skapandet av nya kulturella former, stilar samt 

identitetsskapande i ett samhälle som idag är mer mångkulturellt än någonsin tidigare.23 Hur detta 

identitetsskapande ter sig i skola och utbildningssammanhang, i skolor är majoriteten utav 

eleverna är av utländskhärkomst är ett forskningsområde som blivit allt mer framträdande.  

 

I denna studie har tidigare forskning utav Nihad Bunar, samt Sabine Gruber varit av betydelse i syfte 

att förstå fältet och forskningsområdet. Gruber har disputerat vid tema etnicitet och har en 

bakgrund som socialpedagog och en fil.kand i socialantropologi.  Nihad Bunar disputerade i 

sociologi med ett forskningsintresse för skolans villkor i det mångkulturella samhället. Då man 

skulle kunna hävda att den mångkulturella skolan ser annorlunda ut än en skola där majoriteten 

utav eleverna är etniskt svenska, så finns också ett intresse i att belysa vad det är som utgör denna 

skillnad, vilket både Bunar och Gruber bedriver genom sin forskning där mångkultur, etnicitet, 

integration och segregation diskuteras i relation till skola och utbildning. I sin avhandling ”När 

Skolan gör skillnad”, genomförde Gruber en fältstudie på en högstadieskola om hur 

konstruktioner utav etniska skillnader tar sig uttryck i skolans vardag, där hon menar att lärarens 

förhållningssätt till eleven många gånger är beroende utav klass och etnicitet. 24 Hon menar att 

dessa föreställningar om kulturella skillnader samt klasstillhörighet, utgör två relevanta och viktiga 

förklaringsmodeller när det kommer till skolpersonalens förståelse av eleverna, men också deras 

föräldrar.25 Om man dessutom skall specificera dessa skillnader, så innebär det att de elever som 

faller under kategorin ”invandrarelever” många gånger tolkas utifrån föreställningar om kultur, 

medan ”svenska” elever tolkas utifrån antaganden om klass.26 I avhandlingen tar Gruber även 

upp en anmärkningsvärd karaktärisering som gör sig märkbar under flera omständigheter i 

forskningssammanhanget. Denna karaktärisering har syftat till att exempelvis beskriva arbetet 

med ”invandrarelever” som ett arbete som varje dag innebär nya intryck, upplevelser och känslor. 

Men samtidigt framförs också i studien att dessa elever även kräver flexibilitet, samt att de i större 

utsträckning fodrar mer närvaro och uppmärksamhet från lärarens sida, än vad en etnisk svensk 

                                                
22 Nihad Bunar, ”Ungdom, flyktingskap, identitet”, (Växjö, 1998), s. 34 
23 Bunar, s. 35 
24 Sabine Gruber, När skolan gör skillnad, (Stockholm, 2008) 
25 Gruber, s. 104 
26 Ibid s. 104 
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elev gör.27 Utifrån detta kan man dra slutsatsen att många lärare uppfattar att närvaron av dem 

elever som identifieras som ”elever med utländskbakgrund” tillför en extra spänning i skolan som 

institutionell arena, något som gör den mångkulturella skolan till en rolig och intressant 

arbetsmiljö.28 

 

I Skolan mitt i förorten skriver Nihad Bunar om integration och segregation i relation till skolan som 

institution. Det som är allra viktigast inom ramen för integrationsarbete är att se till att 

jämlikheten realiseras, samt att undervisningsstandarden höjs i stor utsträckning.  Varför just 

detta är av betydelse i skolor där en majoritet utav eleverna är av annan etnisk härkomst än den 

svenska, beror på att resursstarka familjer tenderar att röra sig bort ifrån de stigmatiserade 

miljonprogramsområdena, samt områden där bostadssegregationen är ett faktum. Det 

huvudsakliga skäl som ofta anges är att föräldrarna är rädda för att deras barn inte skall få 

tillräckligt med kvalificerad utbildning, där otillräcklig kunskap i det svenska språket tycks bringa 

allra mest oro.29  Bunar menar vidare att skolans integrationsroll även handlar om ett ständigt 

arbete vad gäller utvecklandet av verksamheten så att alla elever får uppleva lika bemötande, och 

genom skolan som institution också breds lika möjligheter, oavsett kultur och etnisk tillhörighet.30 

Skolan handlar om att erbjuda en mötesplats där elever med olika erfarenheter och olika 

bakgrund får en chans att mötas på lika villkor. I Skolan mitt i förorten skriver författaren även att 

förhållandet mellan skola och integration beror också till stor del på skolans samarbete med det 

lokala samhället. I de områdena som är ”invandrartäta” och socialt utsatta, så har skolans roll vad 

gäller integrationsprocessen kommit att handla om inte enbart uppfostran av samhällsmedborgare 

och pedagogisk verksamhet, men också en utökad samverkan med det lokala samhället.31 Så som 

samhället ser ut idag så har skolor som är placerade i de stigmatiserade områdena tenderat att 

stämplas negativt i form utav dåligt rykte och låg status.32 De elever vars resurser är en aning 

starkare söker sig bort ifrån dessa skolor, vilket många gånger beror på att föräldrarna väljer att 

flytta ifrån området, eller på grund utav det faktum att eleven själv gör ett val av att välja en 

annan skola än den anvisade. Det som händer är att de elever som blir kvar i dessa skolor och 

området, kan få försämrade utvecklingsmöjligheter, vilket har lett till att skolan som institution 

fått en allt mer framträdande roll vad gäller ungdomarnas integreringsprocess och 

                                                
27 Gruber, s. 106 
28 Ibid, s.107 
29 Nihad Bunar, Skolan mitt i förorten, (Stockholm, 2001) s.66 
30 Bunar, s.67 
31 Bunars, s.67 
32 Bunar, s.70 



 11 

identitetsskapande.33 Då individen genom sin ankomst till ett nytt land, ett nytt samhälle och en 

ny kultur förväntas bli en del utav det nya, sätts de inför prövningar vad gäller etablerandet utav 

en ny identitet, och detta menar Nihad Bunar i stor grad sker genom skolan.   

 

För att förstå denna studie anser jag att det är relevant att även uppmärksamma min tidigare 

studie ”Vårt ursprung är vår gemenskap- En studie om ungdomars identitetsskapande i en multietnisk 

stadsdel” där Solebacksskolan utgjorde mitt fält, och där elevens relation till den mångetniska 

stadsdelen, skolan och till varandra, talade för hur komplext samhället faktiskt är idag när det 

handlar elevens och individens identitetsskapande och livsvillkor. I studiens analys blev det tydligt 

hur den segregerade stadsdelen skolans roll i specifika sammanhang reflekteras på de ungas 

identiteter. Informanterna som var delaktiga i studien talade mycket om fördomar och 

föreställningar som fanns om skolan, stadsdelen men också på de som är en del utav den, och hur 

de i olika sammanhang stött på detta. Att vara en del utav detta utanförskap som samtliga talade 

om, bildar samtidigt en gemenskap som både ger individen en tillhörighet i ett samhälle där detta 

har blivit en allt mer viktigt, samtidigt som det hjälper till att exkludera ungdomarna i 

sammanhang utanför stadsdelens gränser. Att vara en del av stadsdelen Solebacken har 

informanterna i studien presenterat som något de är väldigt stolta över, samtidigt som det 

förutsätter att de på grund utav omgivningens okunskap och förutfattade mening ständigt känner 

en obligation att stå upp för stadsdelen, men också för sig själva som är en del utav denna.34 Att 

vara en del av stadsdelen och Solebacksskolan beskrev eleverna som något som jag tolkade var en 

slags trygghet, där dessa fördomar inte existerar utan där de tillåts vara deras faktiska jag, och där 

denna annars så vanliga okunskap i samhället inte berör de. Att ständigt uppfattas och bli bemött 

som en minoritet utanför stadsdelens gränser har gjort att ungdomarna bildat en gemensam och 

lokal tillhörigheter som bygger på utanförskap, vänskap och samhörighet.35 

Analys 
I följande del presenteras min analys av det insamlade materialet, dvs, intervjuerna.  Analysen tar 

avstamp i de fyra intervjuer som varit av betydelse för studien, hämtade från informanternas 

utsagor ifrån intervjuerna. Informanternas utsagor har tolkats och analyserat utifrån 

analysmetoden Grounded Theory, där fyra ”teman/kategorier” särskilt uppmärksammats och 

                                                
33 Bunar, s.70 
34 Nevena Jovanovic, ”Vårt ursprung är vår gemenskap- En studie om ungdomars identitetsskapande i en multietnisk stadsdel” , 

(Linköping, 2012) 
35 Nevena Jovanovic, ”Vårt ursprung är vår gemenskap- En studie om ungdomars identitetsskapande i en multietnisk stadsdel”, 

(Linköping, 2012) 
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visat sig vara relevanta i studiens analysarbete, där dessa kategorier bygger på diskursen om lärares 

och elevers bemötande av varandra. Utifrån analysmetoden Grounded Theory har som tidigare 

nämnt, materialet kodats, och bildat fyra kategorier som kommer att presenteras i följande 

avsnitt. Kategorierna kom att bli: skolan & fördomar, fostran, relationer och integrering. Dessa har på 

olika sätt uppmärksammats och visat sig vara av betydelse vad gäller lärarnas uppfattningar om 

att vara en del utan en mångetnisk skola, för lärarens och elevens bemötande av varandra, men 

också för bemötandet eleverna emellan. Analysens struktur kommer vara uppbyggd på så sätt att 

dessa ovan nämnda kategorier kommer utgöra större stycken och rubriker för att förstå den 

övergripande kontexten, dock kommer även mindre rubriker inom dessa att användas för att 

förenkla textens sammanhang ytterligare.  

Skolan och Fördomar 
I följande studie har Erving Goffmans begrepp Stigma kommit att bli av betydelse, där detta 
stigma syftar till att karakterisera individer som avviker ifrån specifika egenskaper eller normer.36 
Stigmat i detta fall, kommer till största del syfta till den avvikelse som lärarna i sina respektive 
intervjuer talat om, och som visat sig beröra skolan, stadsdelen men också deras elever. Att säga 
att alla skolor i Sverige ser likadana ut är inte möjligt. Precis som allting annat i samhället är också 
skolan föränderlig och under ständig utveckling. Ingen är den andra lik, trots att den bygger på 
samma skolsystem, skollagar och principer. Jag valde att i intervjuerna inleda med att ge 
respektive lärare möjligheten att fritt berätta om en vanlig dag på Solebacksskolan, och om de 

utifrån detta kunde ge deras bild utav skolan.  

Öppenhet och tolerans 
Samtliga tolkade denna inledande fråga i den mening att de började med att berätta om hur deras 

typiska arbetsdag ser ut, men vandrade sedan vidare i sin berättelse och valde att uppmärksamma 

skolans karaktär, och hur detta även kan spegla deras elever. 

 

Erika: Först ska jag bara säga och beskriva att alla dagar här är väldigt olika, väldigt roliga, 

spännande, intressanta, intensiva, krävande och till och med ibland jobbiga. Så ibland när man går 

hem härifrån så känner man ju sig lite som en disktrasa (Skratt) Men, man är väldigt nöjd i själen.  

 

Gunilla: Det är ju väldigt aktivt hela tiden, det händer ju saker. På Solebacksskolan där är vi ju 

väldigt tillgängliga för eleverna, vi sitter i våra arbetsrum i korridorerna där de har sina hem-

klassrum, de vet vart de kan nå oss och de är inte rädda för att söka upp oss (skratt). De går till 

personalrummet om de behöver något, och vi är ganska många vuxna som rör oss bland 

ungdomarna också, så ja… hektisk, kaotisk (skratt), men mycket givande. 

                                                
36 Erving Goffman, Stigma, (Stockhom, 2010)  
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Informanterna påpekar ett flertal gånger under intervjuerna att arbetsdagarna innebär att de som 

lärare hela tiden ska vara tillgängliga för deras elever, på ett sätt som kanske inte är helt naturligt 

och självklart i alla skolor, och att detta ibland resulterar i hektiska dagar där det inte lämnar plats 

för rast och egentid. Att vara eleverna till lags är dock inget som lärarna i denna studie upplever 

som en belastning, vilket delvis märks i deras sätt att tala, och deras skratt som då och då dyker 

upp under samtalen. Dock så har denna tillgänglighet istället gjort att eleverna och lärarna 

interagerar på ett sätt där elev- och lärarkontakten i vissa avseenden även kan skapa en informell 

kontakt dessa mellan, en kontakt som samtliga menar är av positiv bemärkelse. Även om dagarna 

på Solebacksskolan beskrivs kunna vara en aning ”kaotiska” ibland i den mening att eleverna är 

fulla av energi, och kräver mycket uppmärksamhet, så menar också lärarna att detta är något som 

de får tillbaka via uppskattning och respekt ifrån sina elever.  

 

Erika: Dagen börjar redan när man är på väg hit, och man kanske träffar elever som alltid hälsar på 

än, alltid är glada, till och med håller upp dörren när man kommer på morgonen. Det sker inte på 

många andra skolor. Om eleverna ser att jag bär på saker som jag haft med mig hem och rättat, så 

på morgonen när jag kommer från bilen så springer vissa fram och tar sakerna och grejerna och de 

vill hjälpa till, de tillåter inte mig att bära det utan de vill göra det åt mig. 

 

Då skolans elever representeras utav utrikesfödda elever, eller elever med utrikesfödda föräldrar, 

kan man ifrågasätta om denna typ av handling kan kopplas tillbaka till elevens ursprung, där 

många utav de representerade nationaliteterna kommer ifrån en helt annan skolkultur där detta 

lever vidare än idag. Att eleverna på Solebacksskolan än i dag i vissa avseenden utför en sådan 

handling bekräftar denna kärlek och respekt som råder på skolan, och som samtliga informanter 

funnit vara viktig nog att berätta om.  

Mer av varandra 
En intressant aspekt som samtliga informanter i sin beskrivning av skolan vidare 

uppmärksammade, var det faktum att skolan är en mångkulturell skola, där andelen mångfald 

idag representeras utav närmare 95 % utav skolans elever. I boken När marknaden kom till förorten 

för författaren Nihad Bunar en kortare diskussion kring vad detta begrepp ”mångkulturell skola” 

egentligen innebär, och vilka associationer det innebära för institutionen, lärarna och eleverna. 

Detta menar han är ett begrepp som innefattar skolor som är placerade i miljöer med en 

överrepresentation utav individer med utländsk härkomst, och familjer med en socialt svagare 
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position i samhället.37 Han anser att det som den mångkulturella skolan står för, inte 

nödvändigtvis bör ses som någonting av negativ karaktär, men att det i många sammanhang gör 

det ändå. 38 I mitt samtal med informanterna så har svårigheter i en skola som denna 

uppmärksammats, men jag vill dock påpeka att lärarna aldrig talat om skolan eller dess mångfald 

med en negativ värdering, snarare lyft fram dess positiva egenskaper och fördelar. Det som 

utmärker deras uttalanden om skolans ”mångkulturalitet” är den vidd i kunskaper den ger, inte 

bara eleverna själva utan även lärarna. 

 

(…) Och sen just det faktumet, vi är en mångkulturell skola och det är ju en fantastisk rikedom på 

andra sätt för mig som är lärare, vilken chans vi har att lära känna varandra och förstå… ja, se 

världen från andra ögon och det är… om man tänker på en vanlig ”svensk” skola om man skulle 

vilja kalla det för det, ja de har skygglapparna på sig, och de går genom skolgången utan att ha den 

här bredden som vi faktiskt har. Jag kan ju be mina elever prata med sina föräldrar, de kan ta reda på 

massa spännande saker! 

 

I det citatet ovan talar läraren Gunilla om den mångkulturella skolan med en fascinerad och 

positiv ton. En arbetsplats som hennes, där eleverna representeras utav utrikesfödda individer, 

menar hon, många gånger möts utav fördomar och förutfattade meningar utav de som står 

utanför institutionens gränser.  Dessa fördomar om skolan, dess undervisning och även deras 

elever är något som lärarna och eleverna på Solebacksskolan ständigt tacklas med, dock så är 

Gunilla noga med att framföra att skolans mångkulturalitet inte är något som begränsat 

institutionen och de som är en del utav denna, snarare berikat både lärare och elever.  Inte bara i 

Gunillas uttalande, men också i de övriga informanternas intervjuer har samma tankemönster 

uppmärksammats. I dagens samhälle där den etniska och kulturella tillhörigheten är allt ifrån 

homogen, så har i takt med denna samhällsutveckling också behovet utav en ny förståelse växt 

fram. Denna förståelse bygger på konsten att kunna förstå varandras olikheter och olika 

erfarenheter, och använda dessa till deras fördel, som i exempelvis undervisningen, som Gunilla 

ovan nämner, gjort att både lärare och elever lär känna varandra, men också lär av varandra på ett 

helt annat sätt. Detta är även något som Lahdenperä & Lorentz tar upp i Möten i mångfaldens skola, 

där de menar på att i skolor där mångfalden är representativ, har behovet av att reflektera kring 

det nya läraruppdraget med interkulturella identitetsformeringar ökat, och gjort att det är viktigt 

att kunna skapa en gemenskap utifrån de olikheter som finns.39  I Gunillas uttalande blir det rätt 

tydligt att hon inte ser den mångkulturella skolan som ett ”problem”, utan det snarare skulle vara 

                                                
37 Nihad Bunar, När marknaden kom till förorten, (Lund, 2009), s. 19 
38 Bunar, s. 19 
39 möten i mångfaldens skola, s. 30 
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de ”svenska skolorna” som blir lidande i detta sammanhang då de lever utanför samhällets 

verklighet. Med samhällets verklighet menas i detta sammanhang, att samhället som vi idag lever i 

inte är ett etniskt svenskt samhälle, utan står som tidigare nämnt, inför en allt större mångkultur 

och att elever och lärare på dessa skolor inte på samma sätt som de mångkulturella skolorna, får 

en möjlighet att utvecklas i den takt som samhället rör sig.  

 

En stigmatiserad arena 
När man talar om att vara en del av ett mångkulturellt Sverige idag, tänker många säkerligen på 

förorter som Rosengård, Rinkeby och Angered, områden där bostadssegregation och hög 

arbetslöshet är ett faktum. Med bostadssegregation menar man grupper som är en del av 

samhället, bor geografiskt samt socialt åtskilda, samtidigt som begreppet ”segregation” även 

rymmer de processer och den dynamik som hjälper till att upprätthålla avskildheten.40 Minoriteter 

har alltid funnits i samhället, och där av även den rumsliga segregeringen. Det som utgör en viss 

skillnad samhällen emellan är graden utav segregation, segregationsmönstret samt grundvalen för 

segregationen.41 På senaste år har denna gjort sig allt mer märkbar vad gäller den etniska 

bostadssegregationen samt segregationens geografiska omfattning. Den bostadssegregation som 

för några år sedan gjorde sig synbar i några enstaka kvarter, har idag expanderat och gjort att 

omfattningen istället berör hela stadsdelar. Det finns de som hävdar att segregationen i vissa 

avseenden speglar gemensamma preferenser hos en specifik grupp utav befolkning, samtidigt 

som denna även speglar barriärer och diskriminering.42  När jag samtalade med mina informanter 

som arbetar som lärare på Solebacksskolan, en skola i en stadsdel där bostadssegregationen är ett 

faktum, har det blivit tydligt att det finns en viss uppfattning om Solebacken, och att detta har en 

tendens att fläcka av sig på dess invånare, men också skolan.  I min tidigare studie ” Vårt ursprung 

är vår gemenskap – en studie om ungdomars identitetsskapande i en multietniskstadsdel, har samma tanke om 

stigmatisering kommit till uttryck, och en utav eleverna beskriver det såhär:  

B: [...] de flesta brukar ju säga Solebacken, liksom problemområde, och de förväntar sig att vi också 
ska vara lite såhär, huller-om-buller (Skratt) 

Intervjuaren: mm, hur känns det då? 

B: ja alltså det är ju jobbigt att man liksom direkt förknippas med problem bara för att man bor i 

                                                
40 Lena Magnusson ”Invandring och segregation”, i, Den delade staden, Red. Magnusson Turner, Lena, (Umeå, 2008) 

s.16 

41Invandring och segregation, s.16 
42 Ibid, s.17 
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Solebacken. 43 

Citatet ovan är stark och det talar för att ett utanförskap i Solebacken ett faktum, även om detta 

kanske inte uppfattas vara så från de som står utanför stadsdelens gränser, så är detta något som 

människorna som bor här upplever, och något som även Solebacksskolans lärare och samtliga 

utav mina informanter uppmärksammat och funnit vara viktigt nog att poängtera. 

 

Gunilla: Det är inte allt för länge sen, vad kan det ha varit? Ett par månader sen kanske… när jag 

åkte bussen till jobbet, och så sitter det en man precis bredvid på ett två sitts säte… och han sitter 

helt klart och öppet på bussen och talar om alla dessa ”svartingar”, att det bara ”kryllar” och ”man 

ser inget vitt här ute i Solebacken nu mera” att det är ”förskräckligt”, och ”oh som de beter sig”, 

”som de låter” och jag blir så arg när jag hör sådant där! Jag blir vansinnig. För då har man inte 

försökt förstå varandra. 

 

I citatet ovan berättar läraren Gunilla om ett uttalande från en man som hon uppmärksammade 

när hon var på väg till jobbet. Denna stigmatisering som Gunilla talar om skulle man kunna 

hävda bygger på ett samhälle med bristande kunskaper, ett samhälle som många gånger inte vill 

lära känna det nya mångkulturella Sverige, utan snarare skapar en mur utav förutfattade meningar 

gentemot denna, en tendens som får samtliga lärare att reagera på ett sätt som kanske inte hade 

varit lika självklar om de inte, som de nu är, varit en del utav denna.  

Att försvara och att bli försvarad   
Att vara lärare i en sådan skola, i en sådan stadsdel, har i intervjuerna visat sig vara något som 

skapar en frustration hos lärarna. Denna frustration bygger många gånger på att lärarna ser hur 

deras elever stigmatiseras och hamnar i utanförskap, ett utanförskap som inte bottnar i att de 

skolkar, har dåliga betyg, eller att de utav olika anledningar inte sköter sig. Detta utanförskap tar 

sin grund i det faktum att ungdomarna antingen är födda utanför Sverige, eller har föräldrar som 

är av utländskbakgrund, och på grund utav detta hamnar i ett specifikt fack, och förväntas vara på 

ett visst sätt. En stämpling som ytterligare förstärks då de lever i en stadsdel där segregationen är 

ett faktum. Detta skapar inte endast frustration hos lärarna som varje dag är i kontakt med dessa 

elever, utan också något som kan uppfattas som en stark vilja att kunna krossa dessa ”hinder” 

som ständigt slängs i ungdomarnas väg. 

  

Jag: tror du att du hade haft samma förståelse om du inte hade varit lärare här?  

                                                
43 Jovanovic, Vårt ursprung är vår gemenskap – En studie om ungdomars identitetsskapande i en multietnisk stadsdel, (Linköping, 

2012) 
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Gunilla: jag har ju alltid tyckt om att arbeta med människor, och det är nummer ett. Man måste vilja 

förstå omvärlden för att göra det, man måste vara nyfiken. Innan jag skolade om till lärare så 

jobbade jag på sjukhuset, och där träffade man ju alla kategorier utav människor. Så för mig handlar 

det inte om vad du har på dig, hur du ser ut, vad du har för modersmål, utan det handlar om vad du 

är för människa och hur kan vi berika varandras tillvaro, och göra att vi förstår varandra bättre.  

 

Gunillas uttalande talar ännu en gång för att det ligger i den enskilde individens vilja att förstå 

samhällets dynamik, och hur det förändras. Hon menar att den mångfald som Sverige befinner 

sig i idag, bör ses som en berikande fördel istället för en belastning som en del upplever att det är. 

Men samtidigt menar hon att det inte handlar om den etniska eller kulturella tillhörigheten trots 

allt, utan att det bottnar i viljan att förstå individen som en människa. Utifrån informantens 

utsagor går det också att urskilja det faktum att vara lärare på Solebacksskolan har gjort att det 

bildat en viss förståelse för det ”okända”, och att denna förståelse skapat något likt en 

försvarsmekanism när stigmatiseringen utav Solebacksskolan, Solebacken och Solebackseleverna 

som tidigare nämnt, blir ett faktum. Denna försvarsmekanism bygger på en önskan om att skydda 

den stigmatiserade stadsdelen, skolan och eleverna. I min tidigare studie Vårt ursprung är vår 

gemenskap- En studie om ungdomars identitetsskapande i en multietnisk stadsdel, så har samma 

försvarsstrategi yttrat sig, där dock bland eleverna. 44 Det är inte alltså endast eleverna och 

ungdomarna som är en del utav denna institutionella arena som finner en obligation i att ständigt 

försvara och förklara sig, utan detta är även något som skolans lärare upplever vara en del utav 

deras arbete, och kanske även en plikt de som lärare och pedagoger upplever att de har gentemot 

sina elever.  

Gunilla: Där också väldigt viktigt att ta fram det här, att jobba med det här hos eleverna och stärka 

de, att förstår det att ”invandrare” ifall man nu skulle använda det uttrycket, är ingen belastning för 

Sverige, snarare tvärt om.  

 

Utifrån Gunillas uttalande så blir det relativt tydligt att hon upplever att hennes uppgift som 

lärare inte bara grundar sig i att eleven skall få de kunskaper som är av betydelse för deras betyg, 

utan denna uppgift vidgar sig en aning i denna kontext, och blir också viktig när det kommer till 

elevens självkänsla och identitetsskapande. Människor, framförallt ungdomar tycks ha ett särskilt 

behov utav att söka en viss mening och ett visst sammanhang i samhället. Dessa meningsfulla 

sammanhang som individen ständigt söker i det demokratiska samhället grundar sig i att denne 

skall ha en likvärdig plats i ett samhälle som sådant, vilket kommer att resultera i att vi uppfattar 

                                                
44Nevena Jovanovic, Vårt ursprung är vår gemenskap – En studie om ungdomars identitetsskapande i en multietnisk stadsdel , 

(2012) 
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oss själva, och att andra uppfattar oss som samhällsmedborgare.45 Lahdenperä & Lorentz talar om 

just detta som Gunillas uttalande uppmärksammar. Skolans och lärarnas uppdrag idag (speciellt i 

mångkulturella skolor) handlar om ett utökat arbetskoncept där detta uppdrag nu också bör 

inkludera försöket att förmedla insikten om att ett demokratiskt samhälle, är ett samhälle där alla 

olikheter skall inkluderas och anpassas till samhällsförändringar, där målet är att inkludera alla 

medborgare trots etnisk och kulturell bakgrund.46 Detta är något som lärarna på Solebacksskolan 

lägger stor vikt vid i deras arbete med eleverna, där detta arbete ständigt går ut på att hjälpa till att 

stärka elevens självkänsla, att få de att förstå att de är en del utav det svenska samhället, att de får 

kalla sig själva för svenskar, och att de har lika mycket möjligheter och förutsättningar att lyckas 

oavsett etnisk bakgrund. Förutom att lärarna upplevt att elevernas självförtroende måste stärkas i 

den meningen att de skall känna lika värde med etnisk svenska ungdomar i samhället, så 

uppmärksammas även i vissa sammanhang en kritisk bild utav specifika etniska grupper, där vissa 

beskrivs ha mer ”status” än andra.  

Gunilla: Jag har också uppmärksammat att de kan vara väldigt fördomsfulla kulturer emellan. Eh, 
som till exempel, ”kurd” eller ”zigenare” som en del säger då, men ”romer”. Nej, men alla har de ju 
sin status inbördes också, det är liksom finare och sämre att komma från olika ställen. 

 

Citatet ovan talar ännu en gång för den försvarsmekanism som många utav skolans lärare har för 
sina elever och skolan. I citatet påpekas även att en lättare diskriminering ”invandrarna” emellan 
går att finna, där en del etniska grupper tillskrivs mindre status än andra. Detta gör att lärarna 

ständigt måste vara uppmärksamma och medvetna, och hela tiden informera eleverna om att alla 
är individer oavsett etnisk bakgrund. Alla är olika, men det är dock inget som begränsar deras 
utveckling och vad de är kapabla till att uppnå. Dock är det intressant att uppmärksamma att 
Gunilla väljer att säga ”romer” istället för ”zigenare”, vilket kan tolkas som att hon är medveten 
om den stigmatisering som vilar över termen, och visar sitt icke- stöd till detta genom att snabbt 
formulera om detta ord. 

Fostran 
Utifrån det som jag ovan presenterat, så går det att konstatera att lärarna på skolan intar en 
alldeles specifik roll, en roll som blivit allt mer komplex och skiljer sig säkerligen ifrån den 
”vanliga” svenska skolan. Då Solebacksskolan representeras utav elever med icke etnisk svensk 
bakgrund har detta i flera avseenden avspeglats i skolans undervisning, men också relationen som 
lärarna har till sina elever.  

 
 
                                                
45 Möten i mångfaldens skola, s. 51 
46 Ibid, s. 51 
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Socialisering  
En lärares uppgift, vare sig denne arbetar på en mångkulturell skola, etnisk svensk skola, eller en 
skola med blandade kulturer, innebär till stor del att man i sitt arbete är med och fostrar elever till 
dugliga samhällsmedborgare.47 Att fostra, eller att ”socialisera” barnet blir alltså oundvikligt i en 
sådan institutionell arena som skolan. Att vara en del utav denna fostrande fas i en skola som 
Solebacken innebär dock en annorlunda princip, då många utav skolans elever är så kallade 
”nyanlända” elever, elever som precis kommit till Sverige och står inför en period där allt skall 

läras in från grunden. Detta innebär att eleverna på Solebacksskolan i stora avseenden måste 
möta den primära socialisationen för andra gången. Den primära socialisationen är enligt Berger & 
Luckmann den första socialiseringsprocessen som redan vid födseln gör individen till en medlem 
utav samhället.48 Det är under denna fas som individen ges möjlighet att forma sitt jag i samspel 
med omgivningen, en omgivning som representativt utgörs utav familjen. Denna process blir 
också det som kommer att utgöra den allra tyngsta rollen vad gäller individens identitet, samt hur 
denne väljer att uppfatta sig själv. Den sekundära socialisationen låter individen ta ytterligare ett steg, 
där denne genom sina egna val och möten ges möjligheten att möta samhället och forma sin egen 

identitet.49  

”Vi är ju mer än bara lärare” 
Som tidigare nämnt så är Solebacksskolan en skola där många utav eleverna är nyanlända. Detta 

innebär vidare att den primära socialisation och den verklighet som varit av betydelse i deras 
ursprungsländer för formandet utav deras identitet, krockar med den verklighet de möter i den 
svenska skolan. Samtidigt som lärarna är med och formar elevernas sekundära socialisation, så 
blir också denna en slags primär socialisation då elevens kunskaper i det nya samhället i stora 
avseenden är ”blank”, och allt ifrån språk, till att förmedla hur det nya samhället fungerar utgör 
en viktig del i lärarnas arbete. Vad som är specifikt för lärarens fostranroll inom den 
mångkulturella skolan, är det faktum att lärarna upplever att det är av betydelse att även 
föräldrarna skall vara en del utav denna process. Detta har resulterat i att Skolan har ett projekt 

som varit aktivt under cirka sex år, där målet är att få föräldrarna på skolan att bli mer aktiva och 
medvetna vad gäller barnets skolgång, men också att ge de en förståelse för hur den svenska 
skolan, och samhället fungerar. 
 

Karin: Föräldrasamverkan. Det är ett projekt som jag har jobbat med i sex år. Vi har gått utbildning, 
gått på föreläsningar, och träffat personer som har jobbat med att försöka få till en tät kontakt med 
föräldrarna.  

 

                                                
47  Möten i mångfaldens skola, s. 30 
48 Peter Berger & Thomas L Luckmann, Kunskapssociologi, (Stockholm, 2010), s. 154 

49 Berger & Luckmann, s. 154.f  
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Ovan kan vi se hur Karin berättar om projektet ”föräldrasamverkan" som har som syfte att stärka 

kontakten mellan skolan och föräldrarna. Samtliga informanter har i sina respektive intervjuer 

poängterat att detta är viktigt i alla skolor, men kanske också av ännu större betydelse i de 

mångkulturella skolorna där många utav elevernas föräldrar kommer ifrån länder där skolkulturen 

inte ser ut som den gör i Sverige, men där också många föräldrar inte har upplevt någon 

skolkultur alls. Även det faktum att analfabetismen bland föräldrarna är hög, gör att det kan skapa 

ytterligare barriärer för föräldrarna att bli delaktiga i samhället och barnets skolgång. Projektet har 

även varit viktigt i den meningen att det har funnits en önskan, men också nödvändighet för 

föräldrarna att bli mer aktiva vad gäller att aktivt delta vid föräldramöten.  

 
Karin: En sak är våra föräldrar väldigt duktiga på, och det är att komma på utvecklingssamtal, 
ALLA kommer till utvecklingssamtal, det är inga problem. Men till föräldramöten… senast i den 
klassen som jag har nu, så var det fem-sex föräldrar representerade, inte mer.  
 

Citatet talar för den problematik som faktiskt råder vad gäller föräldrarnas frånvaro på 

föräldramöten, där lärarna menar att intresset för detta varit alldeles för svagt. 

Utvecklingssamtalen har inte visat samma problematik, vilket jag tolkar som att föräldrarna visst 

är intresserade utav hur deras barn presterar, men att denna nyfikenhet bara inkluderar det som 

specifikt rör deras barn, och inte en hel klass. I Möten i mångfaldens skola har just detta projekt 

”föräldrasamverkan” uppmärksammats. Då dialogen föräldrar och skola emellan är en 

obligatorisk betingelse inom den svenska skolan, har det varit av intresse att se vilka kunskaper 

och förhållningssätt som är av betydelse för att ett gott samarbete skall kunna etableras mellan 

lärare och föräldrar, och hur skolan kan utvecklas till en arena för ett ömsesidigt och 

interkulturellt lärande. 50  

Att fostra eller att fostras?  
Läraren Karin som är med och driver projektet talade i intervjun om att de fyra teman som blev 

aktuella för just Solebacksskolans föräldrasamverkan och att dessa med omsorg valdes ut med 

inspiration från Rädda barnens material, där man utifrån detta fick fram fyra teman relevanta just 

för Solebacksskolan. Att stärka föräldrarnas roll blev en viktig punkt. I boken Utbildning, arbete 

medborgarskap talas det just om detta. Här menar författaren Magnus Dahlstedt att föräldrarnas 

delaktighet i barnens skolgång har kommit att bli en allt större del i strävan efter att göra skolan 

till en demokratisk institutionell arena.51 Punkt nummer två handlar om att ge föräldrarna en bild 
                                                
50 Möten i mångfaldens skola, s. 61 
51 Magnus Dahlstedt, ”Föräldrar som villkorad resurs: skolans föräldrasamarbete i mångetniska förorter” i, Utbildning, 

arbete medborgarskap, red. Magnus, Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban & Aleksandra Ålund, (Umeå, 2007) 

S. 213 
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av hur den svenska skolan är uppbyggd, upplysa om betygssystemet, skollagen, och 

kunskapskraven, vilket har som syfte att resultera i en förstärkt föräldraroll.  

 
Karin: Tanken var att vi ville stärka föräldrarnas roll som föräldrar, så att inte barnen tar över, och 
blir föräldrar till sina föräldrar. De kan språket, och de känner till lagarna och så. Och vi har fått så 
många föräldrar som har tackat oss för att vi har upplyst de om att de får säga till sina barn att vara 
hemma kl. 23:00. Polisen kommer inte o tar deras barn. Alltså det finns så mycket myter och 
föreställningar kring det här, att man tappar hakan. Och lika så socialen, att de tror att barnen har så 
mycket makt i Sverige, att de får göra precis vad de vill, och att föräldrarna inte får säga till de, eller 
dra ut sladden till datorn eller vad det nu kan röra sig om.  

 

I ovanstående citat så blir det väldigt tydligt att många utav Solebacksskolans föräldrar på grund 

utav okunskap vad gäller det svenska samhället, lätt tappar sin roll som föräldrar. Detta har 

resulterat i att många utav eleverna upplever att de har en viss makt över de vuxna, en makt som 

kanske inte alls är lika vanligt förekommande i skolor där majoriteten utav eleverna är utav etnisk 

svensk härkomst, och där föräldrarna är väl medvetna om sina rättigheter, men också 

skyldigheter. Detta är något som Lahdenperä & Lorentz också skriver i Möten i mångfaldens skola 

där de poängterar vikten av lärarnas förståelse för föräldrarnas bristande kunskaper vad gäller det 

svenska samhället, och att detta i sin tur kan skapa vissa förutfattade meningar hos icke etniskt 

svenska föräldrar, i form utav fördomar gentemot det svenska samhället, samt den svenska 

skolan. Samarbetet mellan lärare och föräldrar i mångkulturella skolor kan därför ses som extra 

betydelsefullt, då denna kräver både särskild kompetens och utbildning. 52 Jag anser även att detta 

samarbete resulterar i en ny slags fostran, där denna gång föräldrarna inte fostrar, utan snarare 

blir fostrade in i samhället utav skolans lärare. Punkt nummer tre som lärarna från början ville 

uppmärksamma var ”hedersrelaterat våld och barnuppfostran”, ett ämne som visade sig vara 

extremt känsligt, vilket resulterade i att man tog bort denna punkt och istället vävde in den i ”vem 

bestämmer vad?”. Den sista punkten som upplevdes vara av betydelse för Solebacksskolan är 

”elevhälsan’’.  

Karin: Det här med simning, många elever med slöja får ju inte simma, de får ju inte visa sig i en 
simhall, och det är lika så med gymnastiken. Juste, sex- och samlevnadsundervisningen, som många 
föräldrar tror att vi visar porrfilm på lektionstid. Vi informerar om skolsköterskans roll, om 
kuratorns roll. Det är de fyra träffarna, och de teman som vi har jobbat med.  

 

I citatet ovan så framgår det åter igen att föräldrarnas kunskap om vad som faktiskt sker inom 

skolans väggar inte alltid är helt klar. Nihad Bunar skriver i Nyanlända och lärande om just denna 

problematik i en skola där mångfalden är representativ. Dessa ”krockar” som citatet ovan talar 

för uppmärksammar det svenska samhället och den svenska skolans bygger på principer som 

                                                
52 Möten i mångfaldens skola, s.64 
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innefattar en liberal syn vad gäller undervisning, uppfostran och sexualitet. Detta menar 

författaren vidare kan skapa missförstånd, och i vissa avseenden även konflikter med föräldrarna. 
53 Detta har att gjort att dessa föräldraträffar varit, och fortfarande är av stor betydelse vad gäller 

skolans, elevernas, föräldrarnas men också lärarnas utveckling, som genom dessa får en möjlighet 

att utveckla sina interkulturella kunskaper, samtidigt som de förmedlar kunskap till någon annan. 

Detta är något som jag utifrån mina informanters utsagor upplevt skapat en positiv respons från 

samtliga parter, där utbytet utav kunskap bildat en djupare förståelse vad gäller lärarnas förståelse 

för deras elever och deras kultur.  

Relationer 
Denna roll och den förståelse som lärarna på Solebacksskolan upplever att de bör ha gentemot 

sina elever och deras föräldrar har resulterat i djupa relationer och lärarroller som vidgats i den 

mån att eleverna, precis som jag tidigare i studien nämnde, hyser en stark respekt och förtroende 

för deras lärare. Elev och lärar- kontakten har i samtliga intervjuer framgått som otroligt tät, och 

att detta är något som informanterna menar gör Solebacksskolan till en så unik arbetsplats.  

 
Erika: Man lär sig med tiden. I början när jag var helt ny, inte bara på den här skolan men 
överhuvudtaget, när jag började jobba med mångfalden, så blev det inte riktigt som man hade 
förväntat sig ifrån början. Det blir ju inte att man bara har lärarrollen, man blir ju nästan allt. Både 
kurator, skolsyster, man blir förälder man blir moster & faster, man blir kompis också, man blir allt 
möjligt. 

Lärare utan gränser 
I citatet ovan talar Erika om just den komplexitet som hon och hennes kollegor står inför inom 

den mångkulturella skolans väggar. Då många utav eleverna många gånger saknar stöd hemifrån, 

eller upplever att specifika ämnen blir svåra att diskutera med sina föräldrar, tilldelas istället 

lärarna detta ansvar.  Utifrån informanternas utsagor upplever jag att eleverna känner otroligt 

stort förtroende för sina lärare, där jag anser att detta förtroende är starkt kopplat med det 

faktum att lärarna på skolan erkänner eleverna för den de är, där deras kulturella skillnader inte 

skapar barriärer, och där stigmat de många gånger upplever, inte definierar vilka de är. I Kulturens 

roll i identitetens byggande talar Annick Sjögren om just detta. Här menar hon att individen idag 

behöver veta ännu mer vem denne är, och vad denna identitet står för. Men för att hitta sin plats i 

samhället är det av stor vikt att till största möjliga mån göra detta utifrån sina egna val, och inte 

med hjälp utav en påtvingad bild.54 Det är något som jag kopplar till lärarnas och elevernas 

                                                
53 Nyanlända och lärande, s. 36 
54 Annick sjögren, ”Kulturens roll i identitetens byggande”, i Ungdom, kulturmöten, identitet. 2: a uppl. Red, Nader 
Ahmadi, (Stockholm, 2003) s.34 
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relation till varandra på Solebacksskolan. Detta är an arena där eleverna har en möjlighet att 

forma sitt jag, en formning som inte alltid är lika självklar bakom hemmets väggar där 

föräldrarnas och barnens värderingar och verklighetsuppfattning i vissa avseenden kan kollidera 

med varandra, eller i en stadsdel där fördomarna flödar. I skolan ger lärarna eleverna en möjlighet 

att själva styra sin identitet, de agerar uppmuntrande och stöttande, samtidigt som varje elev ges 

chansen att bli sedd som en unik individ.  

 

Erika: Det jag ser om jätte viktigt det är att man skapar en relation till eleverna, så att de vågar 

öppna sig och berätta om saker. Det är bara då de kan utvecklas och det är då de kan ta till sig 

kunskaperna. Annars blir det väldigt jobbigt för dem att klara av. Många har föräldrar som är väldigt 

intresserade och det gör väldigt mycket. En del kan inte berätta saker för sina föräldrar, en del har 

inte sådana föräldrar som kan ställa upp, som orkar ställa upp, ja… det är väldigt olika 

förutsättningar som man faktiskt har. 

 

Här återspeglar Erikas citat ännu en gång den komplexitet som lärarna på Solebacksskolan står 

inför, och när jag frågar henne hur hon upplever den här rollen, och om hon tycker att det ibland 

kan vara jobbigt att jobba under den, svarar hon:  

 

Erika: Nej, inte jobbigt, men krävande. Det tar ju mycket tid utöver det vanliga. Men jag trivs ju 

med den rollen, men ibland måste jag prioritera, sortera och säga ”just nu kan inte jag lyssna, kan vi 

träffas lite senare och prata?”  

 

Informantens uttalande talar dock inte för att detta skulle vara en negativ sida utav hennes arbete 

på skolan, snarare att detta gjort att hon skapat en mer tät och förstående relation med sina 

elever. Informanten talar vidare om att denna typ av ”avvisning” av eleven, ser hon dock som en 

mindre bra lösning, då hon menar att det är när just när stunden är kommen som eleven har 

samlat ett mod till att våga ta denna kontakt och be om denna hjälp. Jag tolkar även Erikas 

uttalande i den mening att hon i vissa avseenden upplever att hennes roll som lärare inte slutar 

där, utan att denna roll rört sig vidare och i specifika sammanhang gjort henne till något likt en 

förälder på arbetsplatsen. Detta talar för att jag genom mitt möte med skolan, lärarna och barnen 

mötts utav en väldig kraft.  

En annorlunda arbetsplats 
De lärare som jag varit i kontakt med har varit hängivna med ett enormt engagemang för vad de 

anser är elevens bästa. Lärarna har även under flera tillfällen i samtliga intervjuer visat på en 

väldig sammanhållning som finns mellan institutionen, lärarna och eleverna, samt en drivenhet 
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som finns vad gäller undervisningen, som i en skola som denna står inför många utmaningar.  

Precis som jag tidigare nämnt så kommer många utav eleverna på skolan ifrån länder där 

skolkulturen inte alls ser ut som den gör i Sverige, och är långt ifrån obligatorisk, om ens möjlig. 

Detta förutsätter att lärarna i sitt arbete med dessa elever visar tolerans, samt visar en förståelse 

för hur man skall hantera deras svårigheter i deras arbetsprocess att bli en del utav den svenska 

skolan och samhället. Detta har medfört att undervisningen i skolan innebär att lärarna är 

tvungna till att ta mer hänsyn, samt att de ständigt har ett behov utav att individanpassa 

undervisningen för att den enskilde eleven skall ha en möjlighet att nå de kunskapskrav som är 

viktiga för deras betygssättning och bedömning. Undervisningen handlar på Solebacksskolan 

mycket om kommunikation, om att förstå och att göra sig förstådd. Samtliga informanter har 

påpekat viken av detta både vad gäller gynnandet för lärarnas och elevernas relation till varandra, 

men självfallet också bedömningen.  

 

Erika berättar i vårt samtal om en IK- klass som hon arbetat intensivt med under en längre 

period, en klass där eleverna vid kursstart inte hade några förkunskaper i det svenska språket, och 

där de övriga kunskaperna var svåra att avgöra. Det intensiva och hårda arbetet resulterade i att 

eleverna slutligen fick sina betyg, vilket skapade otrolig stolthet både hos Erika och hennes klass. 

Detta är ytterligare ett beteende som jag anser har stor betydelse för elev- och lärarkontakten, för 

elevernas tro på sig själva, för deras studieresultat, och varför lärarna på Solebacksskolan kan 

arbeta så nära sina elever.  Även det faktum att lärarna som arbetar på skolan står upp för deras 

elever och den bild som många har utav skolan och stadsdelen, gör att en trygghet skapas och 

bidrar till denna sammanhållning. I antologin En ”bra” svenska? tar man upp just denna 

”försvarsmekanism” som lärare på mångetniska skolor kan visa. Här menas vidare att dessa lärare 

väljer att starkt betona det som är gemensamt och lika, samtidigt som de etniska och kulturella 

skillnaderna tonas ned. Ett sådant handlings mönster beskrivs inte vara något som sker medvetet, 

snarare att läraren har en tendens att se eleven genom en lins som bortser från det etniska, och 

istället ser de som just elever.55 

Integration 
Då skolan som tidigare nämnt, är av betydelse för elevens fostran i samhället, så kan det tyckas 

vara relativt självklart att även elevens integrering in i det svenska samhället bör inhämtas från en 

                                                
55 Ann Runfors ”Skolan, mångfalden och jämlikheten. En diskussion om strukturerande principer vid hantering av 

olikhet”, I En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt, Red. Annick Sjögren, Ann Runfors och Ingrid Ramberg, 

(Stockholm, 200), s. 47 
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institution som skolan. Idag består Solebacksskolan utav 95 % elever med icke etnisk svensk 

härkomst, vilket är en stor skillnad om man jämför med hur det såg ut för cirka 10 år sedan, då 

denna siffra enligt informanterna istället låg på ungefär 30 %.  

Att integreras och att integrera 
Tidigare har skolan varit en så kallad ”busskola” vilket innebär att många utav eleverna då var 

elever som kom utifrån landsbygden, något som gjorde att skolan stod för en större blandning, 

där både utländska elever, och elever med etnisk svensk bakgrund fick en möjlighet att interagera 

med varandra. Då många utav eleverna i skolans dagsläge inte har någon uppfattning om hur det 

svenska samhället fungerar, blir det ofta lärarnas uppgift att genom skolan och undervisningen 

uppmärksamma detta, och att bygga broar mellan eleverna och samhället. Detta brobygge berör 

dock inte endast de nyanlända eleverna, utan också de elever som sedan en längre tid tillbaka är 

bosatta i Sverige, eller som till och med är födda här. Då samtliga elever på skolan är bosatta i 

Solebacken, har lärarna också uppmärksammat att stadsdelen blir en begränsad arena, en arena 

som ungdomarna väljer att hålla sig till, och som gör att kontakt med samhället utanför i vissa 

avseenden blir lidande, och därmed också integreringen.  

 

Gunilla: Det jag tycker fördelarna var med ungdomarna som kom utifrån landet var att de kom ju 
från en helt annan livsmiljö, då fick ju de andra, stadsungdomarna eller vad man säger? det öppnade 
ju upp dörrar för deras del också, för de förstod ju att livet inte bara är som det är i Solebacken. 

 

I citatet ovan så berättar Gunilla om hur denna segregation som är ett faktum i stadsdelen och 

skolan, kan skapa hinder för eleverna i deras integrering, då de många gånger väljer att hålla inom 

stadsdelens gränser. Vad som ligger bakom detta beteende går att diskutera, och mycket tyder på 

att Solebacken är något likt en trygghets zoon för många utav ungdomarna, där man står mitt 

bland en gemenskap baserat på ett utanförskap, och där världen utanför Solebacken blir en plats 

där man ständigt påminns om sin ”annorlundahet”.  

 

Karin: Vi brukar ju se att våra elever de håller sig i Solebacken. Det är ju väldigt segregerat på så sätt, 
och de är inte ute på stan och ränner, det är ytterst få som är där. Det kanske är så att de har satt en 
stämpel på sig själva på något sätt, att de är ”invandrarbarn” och att de ska hålla sig i sitt ”invandrar 
ghetto”, på något sätt.  

 

Karin talar ovan om just detta mönster bland Solebackseleverna, och detta är något som jag 

kopplar till det resonemang som Aleksandra Ålund för i antologibidraget Multikultisamhälle i 

vardande – Ungdom kultur och sociala rörelser. Där skriver hon att inom multietniska förorter vävs 

drömmar, utvecklas visioner samtidigt som sociala rörelser växer fram ur vardagslivets 
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erfarenheter. Här skapas en genuin byanda som präglar de rådande sociala relationerna med en 

specifik slags gemenskap, vänskap och tillhörighet.56 Detta har resulterat i att lärarna genom 

skolans verksamhet arbetar med att integrera eleverna i det övriga samhället, där deras uppgift blir 

att introducera de för en verklighet utanför Solebackens gränser. Detta sker genom att lärarna 

anordnar olika friluftsdagar där eleverna på olika sätt får en kontakt med samhället. Ett exempel 

som tagits upp under intervjuerna är det faktum att många utav eleverna aldrig har varit på stan, 

något som i vanliga fall är en relativt normal arena för ungdomar i den åldern att spendera tid 

med sina vänner på. För att få eleverna att bli mer delaktiga och medvetna anordnar lärarna på 

skolan något likt en friluftsdag, där eleverna genom ”orientering” får en möjlighet att bli bekanta 

med staden, samhället och på så sett ges en chans att våga se världen bortom Solebacken, något 

som förhoppningsvis kommer att vara gynnsam för deras integrering.  

Att integrera dubbelt 
Något som jag dock upplevde som anmärkningsvärt i mina och informanternas samtal om 

integrering är det faktum att två utav lärarna specifikt talade om integrering i relation till IK och 

ordinarie klasser. De elever som tillhör så kallade IK- klasser (internationella klasser) är de elever 

som är nyanlända, där de genom dessa klasser blir socialiserade in i den svenska skolan, och det 

svenska samhället. Dock så får samtliga utav dessa elever alltid en klasstillhörighet i de ordinarie 

klasserna. Detta skulle man kunna tolka är ett sätt att få den nyanlända eleven att känna sig 

inkluderad, då IK- klasserna i stor utsträckning arbetar ”segregerat” vad gäller de teoretiska 

ämnena, men där de integreras och spenderar tid med sin ordinarie klass under de praktiska 

ämnenas timmar. Vikten av att IK-klass elev får denna möjlighet och denna tillhörighet i en klass 

upplever jag vara av stor vikt, då man endast genom interaktion med andra kan ta till sig utav 

omgivningen. Det handlar om ett utbyte utav kunskap, men också att få dessa elever att känna en 

tillhörighet. Samtliga lärare som jag har samtalat med har poängterat detta, och utifrån det som 

jag ovan presenterat så har det blivit tydligt att de står inför en ”dubbel” arbetsprocess vad gäller 

integrering, samtidigt som de menar att integreringen också blir lidande i den bemärkelsen att 

deras elever inte har någon att integreras med, där dessa ”någon” syftar till etniskt svenska elever.  

 
Maria: Ja, jag tycker att det är ett problem. Jag kan tycka att det inte är bra att man kommer upp i 
mer än hälften, tycker inte jag. Jag tycker att det är ett samhällsproblem, och det bästa vore om det 
var mer blandat, faktiskt. Det blir inte bra för språket när det är så få etniskt svenska elever. 

 
                                                
56 Aleksandra Ålund, ”Multikultisamhälle i vardande”, I, Etnicitetens mångfald och gränser,  Red. Erik Olsson, 
(Stockholm, 2005) s.256 
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I citatet så talar läraren Marias uttalande om att andelen mångfald som representeras på skolan 

kan ibland uppfattas som ett problem, då just elevernas integration blir lidande. Detta innefattar 

som vi ovan kan se språket, men också möjligheten att få ta del utav ”svenskheten” som Maria 

menar är viktig i den bemärkelsen att eleverna vidgar sina vyer, och genom dessa kunskaper kan 

uppfatta en känsla av att vara mer delaktiga, och förhoppningsvis skapa en tillhörighet i det nya 

landet. I antologibidraget Skolan mångfalden och jämlikheten – En diskussion om strukturerande principer 

vid hantering av olikhet skriver Ann Runfors om hur språkbrister lätt kopplas ihop med inte bara 

skolsvårigheter, men också andra befarade ”problem” vad gäller individer med invandrar 

bakgrund, och deras position i samhället. Dessa sammanlänkas ofta med segregation och en rad 

andra ojämlikheter.57 Det är viktigt att poängtera att Maria inte uppfattar sitt arbete på 

Solebacksskolan, eller själva skolan som en mindre bra skola på grund av dess mångfald. Hennes 

uttalande bör istället tolkas i den mening att hon upplever att detta ibland kan skapa utmaningar, 

och onödiga hinder för hennes elever, utmaningar som möjligtvis hade kunnat undvikas om 

skolan hade fler etnisk svenska elever. Hon talar sedan vidare i vårt samtal om att skolan bör 

reflektera samhället, och samhället består därmed inte utav 5 % människor med etnisk svensk 

bakgrund. Detta skapar alltså en snevriden bild av samhället, något som Maria men också de 

övriga lärarna menar ökat deras medvetenhet som lärare vad gäller ansvar, samt även i 

undervisningen. Lärarnas roll vad gäller integreringen utgör en stor del utav deras arbete, där de i 

många avseenden upplever att det är deras ansvar att få eleverna att känna sig inkluderade inom 

skolan, men också i samhället som en större kontext.  

Avslutande diskussion 
Att vara lärare är inte alltid ett helt enkelt arbete. Det är många viljor, åsikter, personligheter och 

individer som ska tas hänsyn till. Att dessutom vara lärare på en mångkulturell skola där 

skolkontexten vidgas ytterligare, gör att denna arbetsplats kan tyckas bli ännu mer komplex. I 

studiens analysdel har informanternas utsagor hämtade ifrån intervjuerna, fått spegla lärares och 

elevers förhållningssätt till varandra inom den multietniska skolkontexten de befinner sig i. 

Utifrån lärarnas utsagor har en bild presenterats om hur lärare och elever bemöter varandra, vad 

som ligger bakom detta, och vilka konsekvenser det kan få för elevernas integrering. Studiens 

analysdel har representerats utav teman/kategorier som kan sammanfattas i begrepp som skolan 

& fördomar, fostran, relationer och integrering där detta är det som utifrån samtalen med mina 

informanter framgått är av allra störst betydelse för deras upplevelser. Dessa kategorier  styrs utav 

                                                
57  Runfors, s.53 
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olika makt faktorer som grundar sig i exempelvis etnicitet/kultur, språk, och klass och som 

tillsammans varit med och styrt analysen.  

 

Att Solebacksskolan är en del utav den stigmatiserade stadsdelen Solebacken, har medfört att 

skolan, eleverna samt lärarna många gånger fått känna av denna. Denna stämpling som varit 

relativt genomgående i mina informanters berättelse är något som även Sabine Gruber tar upp i 

När skolan gör skillnad. Här uppmärksammar Gruber denna typ av stigma, där namnet på de två 

representerade skolorna i henens studie (Eken-och centrumelever) inte endast gav en inblick i 

vilket bostadsområde eleverna hörde till, men också ett direkt antagande om hur ungdomar från 

dessa områden antas vara.58  Det faktum att Solebacksskolan är rik på så kallad mångkultur, samt 

behärskar undervisning med nyanlända elever, har bidragit till att denna stigmatisering genom 

åren förstärkts ytterligare, och gjort att lärarna på skolan befinner sig i en arbetskontext som 

vidgat deras roll som ”vanliga” lärare. Den nya rollen som lärarna i fråga upplever att de har, har 

istället gjort att deras ansvar som lärare inte längre endast bygger på det faktum att deras elever 

skall lämna skolan med bra betyg, utan också finner ett ansvar i att försvara de mot det 

utanförskap som gjort sig synligt i dagens Samhälle. Detta utanförskap som samtliga informanter 

uppmärksammat i mina intervjuer, är även något som författaren Mikael Stigendal talar om i 

boken framgångsalternativ.59 Här talar han om att det oftast är i skolor med hög andel etniska 

minoriteter, skolor som vanligtvis är placerade i bostadsområden präglade utav utanförskap, som 

relationen mellan innanförskap och utanförskap utspelar sig, och att dessa skolor många gånger 

blir stämplade som ”utanförskapsskolor”.60 Att bli sedd som en ”utanförskapsskola” behöver inte 

nödvändigtvis innebära att skolan är dålig, men att det på grund av sitt geografiska sammanhang 

trots allt gör det, och det många gånger är grunden till att ett utanförskap gestaltar sig.61 

Någonstans har detta gjort att lärarna undermedvetet utvecklat en försvarsstrategi mot de 

fördomar som vilar över skolan, stadsdelen och ungdomarna. Att ständigt stärka ungdomarnas 

självförtroende och att ge de en övertygelse om att de, precis som ungdomar med etnisk svensk 

bakgrund, eller ungdomar i skolor med en majoritet utav etniskt svenska elever, har möjlighet att 

lyckas och bli ”någon”. Denna typ av hängivenhet som samtliga lärare visat sig ha gentemot sina 

elever har gjort att jag kunnat uppmärksamma en unik relation dessa emellan. Denna unika 

relation bygger på ett förtroende och stark respekt, något som samtliga lärare betonat inte finns 

på andra skolor. Att värmen och förtroendet varandra emellan är så pass starkt talar onekligen för 
                                                
58 Gruber, s. 108 
59 Ibid, s. 50 
60 Ibid, s.50  
61 Ibid, s. 51 
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att det finns en trygghet på skolan, något som många utav eleverna inte fått känna av utanför 

skolan, varken i samhället eller hemma.  

 

Att kontakten mellan lärare och elever yttrat sig i den form som den gjort, kan vara ett resultat 

utav att eleverna i vissa specifika sammanhang saknar förståelse och uppmärksamhet från sina 

föräldrar av olika anledningar. Detta kan bottna i att den primära socialisation som eleverna 

genomgått, bygger på deras föräldrars värderingar och kultursystem, vilket i det nya samhället inte 

längre alltid matchar de värderingar och de tankar som de under den nuvarande sekundära 

socialisationen möter. Det är då ungdomarna sökt sig till lärarna, som förstår de och ser de 

utifrån ett annat perspektiv. Detta har gjort att lärarnas fostranroll inom den mångkulturella 

skolan, i detta fall Solebacksskolan, blir en väldigt central och viktig del i deras arbete. Jag 

uppmärksammade tidigare i studien att man bör se den mångkulturella skolan som en mötesplats 

där alla dessa olika kulturer bör ges en möjlighet att mötas där anpassning till det nya är en sak, 

men att förståelse och bekräftelse är av lika stor vikt. Detta skulle kunna tolkas som att lärarnas 

roll på Solebacksskolan blir att vägleda och stärka sina elever, en vägledning som skiljer sig 

markant ifrån den ”vanliga svenska skolan”, men att de mitt i denna vägledning inte bortser deras 

ursprung och olikheter i deras utveckling, utan snarare hjälper eleven att inse de positiva 

aspekterna av detta, och att de är en tillgång.  Det starka band som informanterna påvisat att de 

som lärare har gentemot sina elever är något som även Gruber uppmärksammat i sin forskning, 

där snarlika uttalanden gjorts och menat på att arbetet med elever med utländsk bakgrund 

uppfattas som ett arbete präglat utav mycket intensitet och känslor, något som gör denna 

institutionella arena till en rolig och spännande plats att arbeta på.62 Vare sig eleverna på skolan är 

nyanlända, eller födda i Sverige har integreringen utav samtliga kommit att bli en stor del utav 

skolan och lärarnas uppgift.  Här är åter igen lärarnas vägledning av betydelse. Det är genom 

denna som eleverna ser att det finns en verklighet utanför Solebackens gränser, en verklighet som 

inte bara välkomnar individer med etnisk svensk härkomst, utan att denna, precis som 

Solebacken, är deras hem, samtidigt som det öppnar upp för ytterligare möjligheter. Detta är 

något som Nihad Bunar, precis som jag i början av denna studie skrev, talar om. Han menar på 

att skolans integrationsroll handlar om ett ständigt arbete vad gäller att utveckla institutionen och 

dess verksamhet, där målet är att alla elever skall få uppleva lika bemötande och tilldelas lika 

möjligheter oavsett kultur och etnisk bakgrund. De konsekvenser som Solebacksskolan tycks stå 

inför vad gäller integreringen, är det faktum att eleverna inte befinner sig i en kontext där de får 

möta den riktiga ”svenskheten”, och att detta sätter lärarna i en position där de ständigt måste 

                                                
62 Gruber, s. 46 
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vara medvetna om deras roll och makten över att kunna få eleverna att känna sig som en del utav 

samhället. Skulle man inte kunna hävda att i mångkulturella skolor som Solebacksskolan kan 

integreringen utav dessa elever nästan ses som ett nytt ”kärnämne”?  Konsekvenserna av den 

bristfälliga integreringen som man kan tycka att Solebacksskolan står inför, handlar inte endast 

om att eleverna lättare kan falla i utanförskap, utan också att detta är ytterligare en press som sätts 

på lärarnas samvete, men också arbete. Barnens undervisning är viktig, de är i skolan för att lära 

sig lärarna är där för att lära ut. Varje lärares mål är självfallet att deras elever skall lämna de med 

bra betyg, något som visar på att man som lärare gjort sitt jobb.  

 

Att se eleven bli ett med det nya samhället, är i en multietnisk skolkontext något som är av minst 

lika stor betydelse. I skolor som Solebacken har lärarnas arbetskontext vidgats, och det har visat 

sig att vara lärare inte endast handlar om att skriva på tavlan, rätta prov och ge läxförhör. Att vara 

lärare i en multietnisk skolkontext handlar om att förstå varandra, om tålamod, om att vara den 

som bygger broar, men framförallt så handlar det om passion. Det här är så mycket mer än bara 

en skola.  
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