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                                       Abstract 
 

 

The aim of this study has been to explore the wonderful world of identity formation among 

migrant youths who were new arrived in Sweden or that had lived there for a maximum 

period of three years. In my study, there were thirty-four students who belonged to two 

different classes from grades seventh to tenth, which participated.  I examined how they 

renewed their identity when they encountered the Swedish school that was completely new 

for them and also how the youth developed and formed their identity. I achieved this by 

studying how they related to culture heritage, their spare time, and also how they were 

affected by and felt about an identity that was already given to them by the ruling society. 

Furthermore how an identity that the youths chose freely to present themselves with could 

affect them. The methods that I used were classroom observations, lessons that included 

presentation of the students and of their former home country, interviews and a group 

interview. The theoretical framework that I used as help with the analysis and the 

interpretation of the data were symbolic interaction, ethnology and human needs theory, 

together with the key concept of identity. One result showed that the youths were busy with 

trying to give the new places for them, new meaning, in order to reach a feeling of belonging 

and of being part of a group. This was found being considered essential for their self-esteem 

and identity formation.    

 

Key words: Identity, place, interaction, human needs. 
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Inledning och bakgrund 
 
 

Som lärarstuderande har jag under en femårs period haft flera tillfällen under min 

verksamhetsförlagda utbildning att vistas i en så kallad mångkulturell skola som ligger i 

Norsborg, ett invandrartät bostadsområde och förort till Stockholm. Det är i denna skola, 

bland eleverna och ifrån dess lokala liv och plats och vad den innebär som jag hämtar min 

inspiration. Det är värd att nämna att Norra Botkyrka, området som Realiaskolan1 ligger i, är 

ett område som de flesta stockholmare som inte bor i eller har varit där, har en 

föreställningsbild om den som karakteriseras av att man ser ner på området och dess 

befolkning. Dessa förutfattade meningar bidrar till att Norra Botkyrka och dess invånare 

framstår i massmedia som ett område med dåligt rykte vars invånare ses ned. Detta i sin tur 

bidrar till att bibehålla den dåliga rykte och dåliga stämpel om området och dess invånare som 

cirkulerar i en ond cirkel och som tenderar att stigmatisera2 området ifråga och dess invånare. 

Ungdomarna i Norra Botkyrka har att göra med en allmän föreställd bild som 

majoritetssamhället har av deras bostadsområde men som de upplever inte stämmer överens 

med en egen faktiskt och upplevd verklighet men som de ändå är tvungna att förhålla sig till. 

 

I Norra Botkyrka, en plats som är födelseort för många ungdomar med invandrarbakgrund 

skapas och omskapas ett kulturarv som både har lokal anknytning och ett kulturarv som är 

kopplad till andra platser i andra länder. Mera aktuell kunskap om hur detta påverkar 

ungdomarna i sitt identitetsskapande är positivt. Det talas mycket om att ungdomar med 

invandrarbakgrund3 har problem i det svenska samhället, inte minst i skolan, frågan är vem 

som äger problemet och hur man löser den i så fall. Som lärare kommer vi att möta elever 

med invandrarbakgrund, både de som är föda i Sverige och de som är nyanlända eller som 

inte har bott här länge. Vi behöver kunna förstå dessa elever för att kunna bidra i stärkandet 

av deras identitet och vi behöver också ha redskap för att kunna förstå deras agerande i ett vis 

socialt sammanhang som i skolan och i klassrummet. 

 

                                                 
1 Fingerat namn på den skolan som ingick i min studie 
2 Ristilammi, Per Markku (1999:18-19, 126-131). Här diskuterar författaren hur boendet anses vara en viktig 
faktor i människans syn på sig själva. Han menar att människor känner sig stigmatiserade när de bor i ett område 
med dåligt rykte vilket kan få negativa konsekvenser för individens självkänsla och identitet. 
3 Jag är medveten om att invandrarbegreppet tenderar att homogenisera alla individer som kan ingå i gruppen 
detta är inte min avsikt. När jag använder mig av invandrarbegreppet menar jag personer födda utomlands med 
annan etnisk tillhörighet än det svenska och inget annat. 
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Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte är att undersöka och belysa för några av förutsättningarna för en grupp 

invandrarelevers identitetsskapande faktorer, dessa elever är nyanlända eller bott max tre år i 

Sverige. De frågor som jag ämnar besvara är hur ungdomarna kan forma sin identitet, vad och 

hur kan påverka denna process, och hur laborerar ungdomarna med sitt 

identitetsskapande/återskapande som nyanlända i Sverige. Jag är intresserad av hur det sociala 

samspelet elever emellan, elever och lärare i olika eller förändrade situationer kan få 

inverkningar på ungdomarnas identitetsskapande. Denna undersökning kan förväntas kunna 

hjälpa i kunskapen och förståelsen av nyanlända eller med kort vistelsetid i Sverige, unga 

invandrares situation och vis utav deras agerande och beteende i skolan. 

 

Metod  
 
Här ämnar jag redovisa för denna undersöknings begränsningar, etiska överväganden och de 

olika insamlingstekniker som jag har använt mig av som verktyg för att samla in material. Jag 

har gjort en empirisk studie där trettiofyra elever ingår. Ett antal av dessa elever har jag följt 

från tiden då de började i förberedelseklass, var nyanlända i Sverige och hade inga kunskaper 

i det svenska språket och fram tills de fick tillfälle att börja i vanlig klass då deras svenska 

språkets kunskaper hade utvecklats avsevärt.4 

 

Urval  

 

Jag har begränsat min studie till att endast inbegripa ungdomar med invandrarbakgrund som 

inte är födda i Sverige. Min undersökning innefattar invandrarungdomar som är nyanlända 

eller bott max två eller tre år i Sverige, dels därför att ämnet är stort och komplex och dels 

därför att det finns mindre utforskat om denna grupp när det gäller identitetsskapande och vad 

som händer i denna process när ungdomarna i en ny plats kanske finner behov av 

omskapande/omformande av deras hittills införskaffade identitet. Denna undersöknings 

studieobjekt (ungdomar) har kommit att innefatta främst ungdomar födda i Irak, Turkiet, 

Libanon och Syrien.  Vidare finner jag det inte relevant att redovisa för några tänkbara 

                                                 
4 Efter cirka 2-3 års vistelse i Sverige 
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psykologiska aspekter på identitetsskapande då jag är inspirerad av etnologi och tänker hålla 

mig inom ramen av en etnologisk undersökning5. 

 

Data insamlingstekniker 

 

För att samla in material till denna studie ville jag skaffa mig kunskaper om mitt studieobjekt 

(eleverna) från så nära håll som möjligt, därför valde jag att träda in i skolans arena, en 

institution där eleverna spenderar en stor del av sin dag under en mycket viktig period i sina 

liv, nämligen tiden då de får en andra socialisation (efter den första socialisationsperioden 

under de småbarnsåren som de har fått hemma) och då de är fullständigt upptagna med att 

skaffa sig, forma, och omforma sin identitet. 

 
I min studie har jag använt mig av olika tekniker för att samla information så som deltagande 

observationer, ”en direkt observation och samverkan m.m., samt analyserande av andra 

människoskapande förhållanden”6. Det som jag har observerat är elevernas agerande, 

beteende och deras sätt att vilja framstå inför andra. Fortlöpande anteckningar blev en del av 

min vardag. Ibland kände jag ett behov av att dra mig tillbaka för att hinna anteckna efter 

många nya intryck som jag upplevde under observationerna, detta innebar att jag fick ge 

mycket av mig själv. 

 
Jag har gjort fyra intervjuer med eleverna, vilkas berättelser om sina vardagsupplevelser i 

deras skolmiljö och andra platser där de tillbringar sin fritid har kommit att bidra markant till 

min undersökning. Två intervjuer gjordes med enskilda elever, en med två elever samtidigt, 

och en gruppintervju där antalet elever var åtta stycken. Förutom dessa formella intervjuer 

baserar sig min studie också på en mängd informella samtal som jag har haft med eleverna. 

Detta var oundvikligt eftersom det tedde sig naturligt att eleverna var nyfikna på mig liksom 

jag var nyfiken på dem och detta visade sig på olika sätt så som att det var eleverna de som 

oftast inledde ett samtal. Visa elever var självklart mera nyfikna på mig än andra och visade 

det tydligt genom att hela tiden vilja ha mig i deras sällskap och genom att på eget initiativ 

vilja gå till matsalen med mig för att äta och passa på att samtala.  

 

                                                 
5 Se exempelvis: Ehn, Billy. (1993); Kultur och erfarenhet. Ehn/Löfgren(2001); Kulturanalyser. Alsmark, 
Gunnar (1997) Skjorta eller själ? 
6  enligt Walcott i Kullberg (1996:66)  
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Slutligen genomförde jag en övningsundervisning med fokus på identitetsskapande processer 

där nitton elever deltog. Övningens pedagogiska syfte var identitets och samarbetsstärkande, 

men med hjälp av den som verktyg för att samla mera information kunde jag ta fasta på hur 

eleverna valde medvetet hur de ville framstå i en ny grupp i ett nytt land, vilket kunde kopplas 

till deras identitetsomskapande. Med hjälp av denna övning kunde jag observera det sociala 

samspelet som skedde i klassrummet under en vis given social situation (självpresentationen). 

Övningen gick ut på att eleverna fick muntligt presentera sig själva och sitt ursprungsland i 

små grupper där två eller tre elever från samma land ingick. Eleverna hade världskartan som 

hjälp och presentationen tog sju minuter per person och pågick under tre lektionstimmar. 

 

Etiska överväganden 

 

Med tanke på en forskares etiska värderingar och det hänsynstagande som bör iakttas under 

en studie, inte minst när det gäller minderåriga grundskoleelever, kom jag att tidigt erfara ett 

hinder som satte mina etiska överväganden på prövning. Ett påskrivet papper med tillstånd 

från föräldrar krävdes för att eleverna skulle kunna vara med som intervjupersoner i min 

studie. Det visade sig vara problematiskt att få dessa lappar påskrivna av föräldrarna med ett 

antingen ja eller nej, min son/dotter får/får inte delta i studien. Detta trotts att informationen 

tilldelades på deras språk med hjälp av översättning från hemspråkslärarna. Resultatet blev att 

jag inte fick tillbaka alla påskrivna lappar och därför hade jag formellt inte tillstånd att 

intervjua eller studera samtliga eleverna i de två klasserna. Men alla eleverna ville vara med 

och påstod sig ha fått muntligt tillstånd för att får vara med och då fick jag överväga att ha en 

del informella samtal både i och utanför skolan. 

Här vill jag också poängtera vikten av att vara mån om andras personliga integritet, därav mitt 

val att fingera skolans och alla medverkande personers namn i min studie i syfte att 

omöjliggöra identifikationen. 

 

Metodkritiska synpunkter  

 

Det finns inte en redan bestämd metod för att ge sig i kast med en kvalitativ undersökning.7 

Därför har jag behövt fundera en del på hur jag kunde underlätta för läsaren att förstå varför 

jag har funnit behov att göra visa beskrivningar som skulle kunna uppfattas som onödiga eller 

                                                 
7 Patel/Davidsson (1991:120) 
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överflödiga men som jag har funnit nödvändiga för att förklara min tolkning. Jag menar, 

nämligen för att läsaren lättare skall kunna förstå min tolkning, har jag funnit relevant att 

exempelvis beskriva miljön (platsen) som jag gjorde. Beskrivningen av elevernas koppling till 

plats via kulturarvsbruket kan också uppfattas onödig men jag väljer ändå att ta upp det så 

som jag uppfattade den under tidpunkten då jag samlade information och som jag påstår kan 

möjliggöra läsaren till att göra egna tolkningar men också till att öka min studies trovärdighet.  

Eftersom jag är inspirerad av etnologin som är en hermeneutisk vetenskap som utgår från 

undersökarens egna tolkningar som bygger på hans/hennes förförståelse vill jag tillägga att 

denna undersökning inte är att betraktas som allmän sann som skall avse samtliga nyanlända 

eller med kortvistelse tid i Sverige invandrarungdomar utan en egen analys och tolkning av 

den empirin som har framkommit i min undersökning.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
 
För att bättre förstå hur jag har angripit materialet i min undersökning redovisar jag för de 

teoretiska utgångspunkter och perspektiv som jag har använt mig av i syfte att relatera teori 

och verklighet till varandra. Det centrala i min undersökning är temat identitet vilket jag 

redovisar för nedan men också Human needs theory och interaktionismens perspektiv som jag 

använder mig av. 

 

Identitet 

 

Begreppet identitet är centralt i min undersökning och den har behandlats ur flertal perspektiv 

genom åren. Jag kommer att behandla identitet som en ständigt pågående process som kan 

vara möjlig att förändras. För att kunna förstå hur identitet formas hos dessa ungdomar, 

använder jag mig av hur Oscar Pripp8 beskriver i sin studie både en objektiv identitet och en 

subjektiv identitet. Den objektiva identiteten är den som bygger på visa utmärkande 

egenskaper som är förutbestämda eller bestämda av andra och som görs till en individs, 

kategorins eller gruppens egenskaper. Denna identitets form delar han i två, där den ena utgör 

de sociala kategorier som kön, ålder, etniskt ursprung, nationalitet, yrke, m.m. och kallar den 

för social identitet. Den andra är den personliga identiteten och är de unika egenskaper hos en 

individ. Den subjektiva identiteten menar Pripp är den som består av en identitet som vi har 

                                                 
8 Pripp, Oscar (2001) Företagande i minoritet 
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inför oss själva och som vi väljer att presentera oss med inför andra. Den delas i två, en ego-

identitet som förklaras bättre ur psykologiskt perspektiv och som han som etnolog väljer att 

inte gå in på. Den andra representerar självuppfattningen/självbild som står för de egna 

uppfattningar som individen har om sig själv. Med hjälp av denna subjektiva identitet 

definierar och identifierar sig individen. 

 
Symbolisk interaktionism 
 

Jag kommer att hålla mig inom ramen av ett interaktionistiskt perspektiv9detta innebär att jag 

kommer att ta fasta på visa identitetsskapande processer genom att studera elevernas 

interaktion med varandra. I detta samspel med varandra kommer jag att ta fasta på det som 

sker i deras vilja vara och vilja känna sig som och som kommer att kunna beskrivas som deras 

identitetsutveckling. Så som i den symboliska interaktionismen där människan betraktas som 

en social varelse som utvecklar sin personlighet via sociala samspel och i relation till andra10. 

Med detta perspektiv riktas fokus på en verklighet som vi är medvetna om och som dessutom 

har ett språk för. Samhället eller situationen kan ses ur de studerade personers synvinkel och 

individen genomskådas via samhällsstrukturen som ter sig påverkande på individen och 

dennes agerande. En viktig idé inom interaktionismen är att människor påstås handla på basis 

av den mening som verkligheten har för dem, dessa meningar lärs in i gemenskap med andra 

och är föränderliga när nya erfarenheter görs. Man skulle då kunna säga att människor tolkar 

och definierar sin verklighet hela tiden och får på så vis nya erfarenheter. Därför lägger jag 

stor vikt på att studera det sociala samspelet mellan eleverna, mellan elever och lärare, samt 

mellan elever av olika etniska bakgrunder i olika sociala situationer. Med en sådan situation 

menar jag en social situation ”som en i tid och rum avgränsad serie händelser som 

abstraheras från det pågående flödet av socialt liv” 11. Med det ovannämnda synsättet 

kommer det att bli möjligt att se elevernas verklighetsuppfattning av sitt vardagsliv samt visa 

hur deras medvetenhet förändrar och påverkar bilden av sin omvärld och därmed kunna tyda 

och redovisa för visa identitetsskapande faktorer som jag anser viktiga för detta sammanhang. 

 

 

 

Human needs theory 

                                                 
9 Ehn, Billy (1981) 
10 Borgström, Maria (1998:24-25) 
11 Ehn (1981, sid.16) 
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Vidare tänker jag använda mig av Human needs theory så som den beskrivs av Utas 

Carlsson12, den försöker bevisa att människan har visa grundläggande behov (erkännande, 

bekräftelse, tillhörighet, självkänsla) som hon kommer sträva efter att tillfredställa oavsett 

konsekvens. Om dessa behov känns hotade och inte tillfredsställs kommer individen eller 

gruppen att känna sig hotade och då göra uppror eller ta till våld.13 Human needs theory i 

kombination med interaktionismen kommer att underlätta när jag skall ge mig i kast med att 

försöka analysera de relevanta beteende, agerande och reaktioner av eleverna i min 

undersökning. Visserligen är denna teori  mest en grund för att lösa konflikter men jag har 

tagit den som relevant teoretisk utgångspunkt eftersom jag tycker att den är användbar när det 

gäller att påvisa visa otillfredsställda grundläggande behov som ligger till grund för mina 

elevers agerande och som har betydelse för deras identitets- återskapande och som kommer att 

vara underlättande för pedagogers förståelse av dessa ungdomar. 

 

Forskningsläge 
 

Nedan tar jag upp tidigare forskning som jag anser relevant för min studie och som behandlar 

invandrarungdomar och identitet men inte samma målgrupp (nyanlända eller med max tre års 

vistelsetid i Sverige). Det finns mycket utforskat om invandrarungdomar och identitet men 

inte mycket om ämnet som behandlar just nyanlända ungdomar eller med kort vistelsetid i 

Sverige förutom rapporter från skolverket14 och socialstyrelsen15 som ytligt vidrör ämnet. 

 

En av dessa rapporter från skolverket16 kopplar modersmålets undervisning och 

studiehandledning på modersmålet till bland annat elevers identitetsutveckling. De anser helt 

enkelt att mera stöd på och i modersmålet är positiv för att eleverna skall kunna tillägna sig  

kunskaper och även för att utveckla flerspråkighet. De menar att de nyanlända eleverna skall 

erbjudas en så bra start som möjligt i skolan, vilket är viktigt för elevens trygghetsbehov som 

de menar kan relateras till ungdomarnas identitetsutveckling. Detta skulle jag kunna länka till 

human needs theory som jag beskrev ovan vars grunder baserar sig på att människan alltid 

                                                 
12 Utas Carlsson, Karin (2001) Lära leva samman 
13 Utas Carlsson, karin (2001:48) 
14 Se t.ex. Skolverket. (2002b). Flera språk flera möjligheter. Skolverket. Stockholm. 
15 Se t.ex. SoS-rapport 1991:22 Flyktingbarn i Sverige. Socialstyrelsen 
16 Skolverket. (2002b) 
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strävar efter att få sina grundbehov tillfredsställda. En trygg identitet anser de vara en bra 

grund för en positiv utveckling. De rekommenderar att eleverna borde ses som individer 

 med en dubbel kulturell bakgrund som ju har stor betydelse för elevernas egna självbilder. De 

har gjort en kartläggning som har visat att elever med flerkulturell bakgrund behöver bättre 

stöd i förskola och skola för att kunna utvecklas som flerkulturella och flerspråkiga personer 

vilket kommer att bidra till en trygg identitet.17 

 

Maria Borgström har behandlat temat ungdomars identitetsutveckling i sin 

doktorsavhandling,18men till skillnad från min studie utgör hennes studieobjekt av endast 

spanskamerikanska ungdomar i Sverige. Dessa ungdomar är antingen födda i Sverige eller 

kom hit som små barn och följdes i flera år av forskaren som träffade eleverna första gången 

när de gick i första klass och sista gången när de gick på gymnasiet. Borgström använder sig 

av den symboliska interaktionismen och menar att individen skapar sin sociokulturella 

identitet via interaktion med andra och som pågår och förändras i olika kulturella kontexter. 

Hon menar att språket och stadsdelen där ungdomarna bor i har stor betydelse för 

utvecklingen av deras sociokulturella identitet. En stor betydelse inbringar Borgström språket 

som hon anser är ett verktyg för interaktionen och även för internaliseringen av kulturella 

värden. Hon använder sig av ungdomarnas levnadshistorier som är deras egna livsberättelser 

där viktiga vändpunkter i deras liv ingår när hon analyserar deras situation och relation i en 

vis kontext. Ungdomarna i hennes studie identifierar sig varken med deras egen grupp 

(latinos) och deras eget språk (spanska) eller med invandrargruppen och deras eget språk 

(Rinkebysveskan). De tenderar istället att identifiera sig med båda grupperna och aldrig med 

svenskarna och känner sig mera mitt emellan. Deras situation förblir utan förståelse från 

varken deras familj eller samhället och de utvecklar känslan av utanförskap där de inte tillåts 

ingå eller bli en del av det svenska samhället. 

 

Maria Borgström tillsammans med Katrin Goldstein-Kyaga har senare tillsammans skrivit om 

identiteten och den etniska kontexten19där de utgår ifrån Borgströms doktorsavhandling och 

där ungdomarnas livsberättelser är centrala för tolkningen av deras identitet. Författarna 

beskriver hur eleverna med utgångspunkt i viktiga vändpunkter i sina liv ser ingen annan 

utväg än att skaffa sig nya roller när de så att säga byter den etniska kontexten och erfar nya 

                                                 
17 SoS-rapport 1991:74 Flyktingbarn i Sverige. Socialstyrelsen 
18 Borgström, Maria (1998). Att vara mitt emellan 
19 Borgström, M/Goldstein-kyaga,K (Nr. 1, 2002) ”Det är mitt liv” Identiteten och den etniska kontexten. 
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relationer i en ny grupp. Vidare argumenterar de att människan har en vilja att känna 

gemenskap och förståelse samt ingå i ett sammanhang och därför tvingas de skapa verktyg för 

interaktion i en vis kontext. Deras viktigaste resultat är dock en tredje identitet som 

ungdomarna i deras undersökning införskaffar sig i en transnationell etnisk kontext som de 

menar inte är en chilensk, svensk, eller en blandning utan en ny identitet som fungerar bättre i 

den nya globaliserade värld av idag där individen ses som personer och inte som 

representanter för en vis etnicitet.20 

 

Resultat och analys 

 
Här ämnar jag redogöra för det resultat som jag har funnit genom att kombinera beskrivningar 

av platsen, skolan, eleverna, elevernas sociala samspel med varandra, deras uppfattningar om 

sig själva och om andra med kopplingar till och slutsatser om identitetsomskapande relaterad 

till ny plats och ny socialt sammanhang. Jag beskriver också hur eleverna i min studie bygger 

känslan av tillhörighet till en plats genom att medvetandegöra hur majoritetssamhället ser på 

dem. Via självpresentationer som eleverna får fritt välja hur de vill framstå finner de nya sätt 

att tillfredställa visa grundbehov som är viktiga för deras självkänsla och identitet. Detta har 

framkommit genom en övningsundervisning som redovisas nedan. Elevers uppfattning om sig 

själva och om andra elever i deras skola illustreras också genom deras egen rangordning av 

eleverna. Vidare redogör jag för hur eleverna från Realiaskolan använder sig av två eller flera 

referenspunkter eller gemensamma berättelser i form av kulturarv som de kan laborera med i 

sitt identitetsskapande. Det har visat sig att elevers sociala relationer spelar en avgörande roll 

för elevernas välbefinnande och därmed deras trygghetsbehov. Via interaktion skapar de 

mening i sin tillvaro och blir medvetna om hur de uppfattas av andra och hur de själva 

uppfattar andra vilket är viktigt för deras självkännedom och identitetsskapande. 

 

Om platsen och dess människor 

 
I det följande beskriver jag detaljerad området där min undersökning genomfördes, skolan och 

eleverna som ingick i densamma, samtidigt som jag analyserar och tolkar det som jag anser 

vara viktigt för ungdomarnas identitetsskapande. 

 
                                                 
20 Borgström, M /Goldstein-Kyaga, K (Nr.1, 2002:23) 
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Norsborg 

 

Norsborg ligger i norra Botkyrka kommun som är en söderförort till Stockholm och 

slutstationen på den röda tunnelbana linjen som också är postadressen till de kringliggande 

bostadsområden Alby, Hallunda, Fittja och Slagsta. Som många andra områden är denna plats 

uppdelade i ett allmänt sämre uppfattad område med hyreshöghus och ett bättre statusmässigt 

område med radhus, villor och bostadsrätter. Hallunda centrum är den centrum i Norsborgs 

område som är större och mest komplett som erbjuder olika service så som apotek, 

arbetsförmedling, bank, restauranger, butiker och annat, hit kommer de flesta elever efter 

skolan. 

Norra Botkyrka, området som Realiaskolan ligger i, är ett område som de flesta stockholmare 

som inte bor i eller har varit där, har en föreställningsbild om den som karakteriseras av att 

man ser ner på området och dess befolkning. Dessa förutfattade meningar bidrar till att Norra 

Botkyrka och dess invånare framstår i massmedia som ett område med dåligt rykte vars 

invånare ses ned. Detta i sin tur bidrar till att bibehålla den dåliga rykte och dåliga stämpel om 

området och dess invånare som cirkulerar i en ond cirkel och som tenderar att stigmatisera21 

området ifråga och dess invånare. 

Ungdomarna i Norra Botkyrka har att göra med en allmän föreställd bild som 

majoritetssamhället har av deras bostadsområde men som de upplever inte stämmer överens 

med en egen faktiskt och upplevd verklighet men som de ändå är tvungna att förhålla sig till 

 

Trotts att det är allmänt känd att de flesta människor med invandrarbakgrund flyttade till 

Norsborgs område någon gång på sjutiotalet, har det kunnat bevisas att det redan under 

vikingatiden, bronsåldern och järnåldern har det förekommit besök och långväga kontakter. I 

arkeologisk bronsålderforskning är Hallunda i Norsborg en av Sveriges och Skandinaviens 

mest kända fornlämningar22. Hallunda har varit verkstadsplats där det förekom bronsgjutning. 

Keramiken som har påhittas har influenser från Öst och sydligare länder, vilket visar att det 

förekom kontakter med omvärlden. Människor från olika platser och bakgrunder har befolkat 

och vistats redan då i områdena kring Botkyrka 

 

                                                 
21 Ristilammi, Per Markku (1999:18-19, 126-131). Här diskuterar författaren hur boendet anses vara en viktig 
faktor i människans syn på sig själva. Han menar att människor känner sig stigmatiserade när de bor i ett område 
med dåligt rykte vilket kan få negativa konsekvenser för individens självkänsla och identitet. 
22 http://www.botkyrka.se/omkommunen/pejlpabotkyrka/artiklar2007/ 



 15

Realiaskolan 

 

Den svenska skolan följer närhetsprincipen som innebär att upptagningsområdet för en skola 

är det närliggandeområde som skolan befinner sig på och nästan alla barn väljer att gå i den 

skola som ligger närmast sin bostad. Därmed, anser sociologen Bunar, ”speglar en skola 

förhållandena i sin närmiljö(…)Skolans status, rykte och prestationer hänger således samman 

med de sociala och representationsmässiga effekter som dess upptagningsområde präglas 

av”23 

Realiaskolan är en skola där elevsammansättning vad det gäller etnisk bakgrund är en så 

kallad mångkulturell och skolan beskrivs av många, både lärare och de som bor i området 

som en skola som inte är bra och som handskas med olika problem som relateras till problem 

som tros förekomma i mångkulturella områden. Det finns en ungdomsgård i skolans lokaler 

och det går att utnyttja visa lokaler för sportaktiviteter inomhus. En musikstudio finns 

tillgänglig för eleverna men den används också av lokala artister som hyr den, på så sätt har 

skolan samarbete med det lokala samhället. Dessutom finns det en tanke på integration av sina 

elever till ett svenskt skolsystem24 och därmed till att ha kunskaper och leva upp till en uttalad 

gemensam ideal om den föreställda nationella gemenskapen och kulturarv som skolan 

förväntas undervisa ungdomarna om. Detta visas i och presenteras i undervisningen, skolans 

regler så som att skolan har en regel om att endast svenska språket får talas i skolan mellan 

eleverna men också i gemensamma aktiviteter som jag delvis redovisar längre fram för 

 

Eleverna 

 

Eleverna i min studie är mellan tretton och sexton år gamla. Totalt är de 34 elever delade i två 

klasser. Klass 9X med 14 elever som är ett tionde grundskoleår, där går elever som bland 

annat på grund av språksvårigheter inte kunnat uppnå målen för att komma in på gymnasiet, 

dessa elever har bott två-tre år i Sverige. De andra 20 eleverna går i förberedelseklass 7-9X, 

dessa elever har bott max två år i Sverige och svenska språkets kunskaper är varierande. De 

flesta eleverna i 9X bor i Fittja som ligger två tunnelbanestationer ifrån Norsborgs 

tunnelbanestation. Eleverna i 7-9X bor i Norsborg, Alby, Fittja. Samtliga elever i min 

undersökning har hemspråksundervisning och man kan höra de tala på ett annat språk än 

svenska då och då, men det är alltid någon elev som påminner om att det är endast svenska 

                                                 
23 Bunar, Nihad (2001:19) 
24 Ur tidigare intervju med lärare (2006-10-20) 
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språket som skall talas i skolan. En införstådd tolerans råder dock då det gäller någon elev 

som är helt nyanlänt. 

För att beskriva elevsammansättningen på Realiaskolan efter etnisk tillhörighet och samtidigt 

belysa elevernas egna uppfattningar om ungdomarnas status på skolan har jag illustrerat detta 

med hjälp av en hierarkisk kategorisering som eleverna från två klasser redovisade 

 

 

 

 

. 

Ungdomarna i min studie som hade kurdiskt ursprung kunde peka ut en grupp elever, 

nämligen Syrianer och andra kristna från mellanöstern, som mera populär och med högre 

status än den egna gruppen. Syrianerna betraktades av samtliga intervjuade kurdiska elever 

som den ledande elevgruppen i skolan. 

Hierarkisk kategorisering av Realiaskolans elever: Eleverna på toppen av pyramiden är flest i 
antal och anses ha högst status. Ju längre ned i pyramiden är elevernas antal färre och anses ha 
lägre status. 
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Det var väl synligt vilka normer och föreställningar om vad som ger status och makt i skolan 

som eleverna rättade sig efter. I denna så kallad mångkulturell skola såg jag en ganska 

homogen kulturell miljö där alla elever förhåller och anpassar sig till en majoritets rådande 

normer och värderingar som inte är majoritetssamhällets (den svenska) och som eleverna 

visar tydliga tecken på att vara väl införstådda i (syrianska och kurdiska) och som de så 

småningom anpassas till. Alla eleverna som jag intervjuade eller hade informella samtal med 

uppfattade sig själv som invandrare. Istället för att förhålla sig till vad skolan ville förmedla i 

form av normer, värderingar och kultur, valde de att förhålla sig till en gemensam uppsättning 

normer och värderingar som gäller specifikt för platsen Realiaskolan här och nu. Eleverna 

relaterade till specifika platser förknippade med tradition och kultur som de hade gemensamt i 

form av gemensamma upplevelser på samma plats så som återkommande festivaler på Fittja 

ängen. Det var lärarna som uppfattades av eleverna som någon sorts representanter för 

svenskarna, det svenska samhället och dess kultur. 

 

Omvärldsbilder och kulturarv 
 
För att kunna ge en bild av elevernas upplevelser och deras möte med den svenska skolan, 

dess kultur, och majoritetssamhällets syn på de och deras bostadsområde, redovisar jag för 

och analyserar hur eleverna uppfattar ett försök till överföring av svenskt kulturarv från 

skolans sida. Sedan redovisar jag hur ungdomarna skapar en tillhörighetskänsla till en ny plats 

som de försvarar eftersom de negativa berättelserna om denna plats inte stämmer överens med 

deras faktiska upplevelser om den. 

 
 
Förmedling och bruket av kulturarv 
 
 
En form av försök av förmedling av svensk kulturarv förekommer enligt min mening via den 

årliga danstävlingen där elever från årskurs nio och tio från samtliga skolor från norra 

Botkyrka deltar. Det börjar med att det övas svenska folkdanser i varje skola under 

idrottstimmarna för att sedan ha några generalrepetitioner med inhyrd svensk expert i svensk 

folkdans för att slutligen ha den stora årliga danstävlingen i en stor närliggande lokal. 

Självklart finns det en riktig bandorkester på plats när eleverna från Norsborg, Fittja, Alby 

och Hallunda samlas. Det råder stor spänning och entusiasm bland ungdomarna som jag följer 
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med till detta stora evenemang. Eleverna som har klätt upp sig dagen till ära försäkrar mig om 

att de är ointresserad av svensk folkdans. Det som är speciell denna dag är att de får tillfälle 

att träffa andra och umgås på ett sätt som de sällan, speciellt flickorna påstod sig kunde göra. 

Några tjejer berättar att när de går på fest är det alltid med familjen och släktingar, dessutom 

måste de då visa att de är fina flickor och får ej bete sig hursomhelst, inte prata med killar och 

så vidare. Man skulle kunna säga att dessa tjejers fritid har en annan innebörd, den är strängt 

kontrollerad och därför blir de utan möjligheter att fritt disponera och välja vad de vill göra 

under sin fritid efter skolan. En elev uttryckte det på följande sätt: 

 

  Jag kan inte göra nåt efter skolan därför passar vi på och går runt i Hallunda centrum och sådär. Vi 

får inte välja vad vi vill göra under vår fritid efter skolan därför har vi vår friatid i skolan.(Nora, 15 

år)  

 

Föräldrarnas stränga uppfostran tolkas dock inte av eleverna som icke normal i jämförelse 

med andra föräldrar eftersom de andra eleverna på Realiaskolan uppfattas ha det på liknande 

sätt. En medvetenhet om hur andra elevers uppfostran ser ut i den övriga majoritetssamhället 

finns dock närvarande och många elever kan ibland tala om önskan att vilja vara lite friare 

som de själva uttrycker det.  

 

Genom familjen som kulturbärare tar dessa elever del av ett annat kulturarv än den som 

presenteras på skolan. För identitetsskapande innebär detta att eleverna från Realiaskolan har 

tillgång till två eller flera referenspunkter eller gemensamma berättelser i form av kulturarv 

som de kan laborera med i sin identitetsskapande. 

Trots stora ansträngningar från både kommun politiker, skolledare och lärare får den stora 

årliga danstävlingen en annan innebörd för eleverna från Realiaskolan än vad den har för 

uppgift. Denna dag blir istället den stora dagen som de får tillfälle att prata och umgås fritt 

med både killar och tjejer utan att behöva tänka på vad andra ska säga eller hur släkten 

kommer att tolka umgänget. Elevers sociala relationer spelar här en avgörande roll för 

elevernas välbefinnande och därmed deras trygghetsbehov. Via interaktion skapar de mening i 

sin tillvaro och blir medvetna om hur de uppfattas av andra och hur de själva uppfattar andra 

vilket är viktigt för deras självkännedom och identitetsskapande. 

 

Ungdomarna i min studie var ovetande om de arkeologiska fynd eller utgrävningarna som har 

gjorts under en längre period i Botkyrka. När jag visade bilder om de arkeologiska fynden 
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blev de oftast förvånade. Speciellt när de fick se bilder på islamiska silvermynt som tros vara 

från Afghanistan och Iran som hittades i slutet på 1800-talet i Vårby 25. När ungdomarna 

uttalade sig om äldre kulturarv, var det ingen som relaterade till svenskt kulturarv i vidd 

mening, istället kom föräldrarnas hemländers historia upp på tal liksom religion och deras 

tidigare och nuvarande livsstil som blev heta samtalsämnen. 

 

Plats och identitet 

 
När ungdomarna i min undersökning berättar om platsen Norsborg och norra Botkyrka talar 

de gärna om de platser som har mest betydelsefull mening för dem i deras vardag, så som 

Fittja ängen, (friluftsområde i Fittja med möjligheter till bad, utflykt, bollspel, m.m.), skolan 

och gården utanför sitt höghus. Ungdomarna relaterar också till platser som står i kontrast till 

deras bostadsområde men som ligger i Norsborg så som Slagsta och Slagsta beach (områdena 

kring Slagsta marinan och Slagsta badet och där flest etnisk svenskar bor i).  

Området Norsborg har betydelsefulla platser för eleverna så som Fittjaängen och 

bostadsområde Fittja som är en plats som dessa ungdomar känner tillhörighet till och kan 

identifiera sig med, de kan kalla den som min och känna stolthet över. En av eleverna menar 

att Fittja är kurdernas by så som Södertälje är Syrianernas och detta säger hon med de andra 

elevernas instämmelse. Vidare säger hon: 

 

Här är det vi som bestämmer! Fittja är vår! (Elsa)26 

 

Med sådana kommentarer, uttalanden och uttryck för upplevda erfarenheter kopplad till ett 

specifikt område som denna informant delar med  andra elever från Realiaskolan, bygger 

eleverna en känsla av tillhörighet till platsen och på samma gång bekräftar de vilka de är och 

vilka de inte är. 

 

 

Elevernas medvetenhet om hur majoritetssamhället ser på de och deras bostadsort och 

hur detta påverkar deras identitetsskapande. 

 

                                                 
25 www.sh.se/arkeologi/arkeologiskautgrävningarivårby, 2007-03-23 
26 Uttryckt av femtonårig kvinnlig elev från Realiaskolan 
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Eleverna som hade bott längre tid i Sverige var måna om att förklara att bilden som folk har 

om Fittja och Norsborg, deras bostadsområde, inte stämmer överens med verkligheten. 

Uttalanden som den följande var inte ovanliga och eleverna som inte hade bott länge i Sverige 

inskolades i detta ganska fort.  

 

De snackar skit om Fittja och okej Fittja boys fanns förut men inte nu längre… de snackar 

bara skit! (Elsa) 

 

Har du inte varit på Fittja äng? Det är fint där på sommaren /…/grönt och så sjön det är fint 

där. (Rita) 

 

Ungdomarna talar om en negativ bild som framförallt media är med och skapar och som de 

verkar uppleva som nedvärderande och som i många fall upplevs direkt kopplat till dem som 

individer. Alla dessa negativa skriverier och uttalanden om dessa ungdomars hemort är en 

diskurs som eleverna i min studie måste förhålla sig till. Denna diskurs står för alla uttalanden 

som gjorts om ett vist område och som i form av en samling bidrar till att forma någon sorts 

historia om området ifråga27detta påverkar i sin tur vissa identitetsskapande processer och 

som visar sig i den subjektiva delen av identiteten, den som har med självuppfattningen och 

självbilden. Denna diskurs kommer att påverka uppfattningen som individen kommer att ha 

om sig själv. 

 

Självpresentationer och situationell identitet 

 
Här redovisar jag för hur självpresentationerna är en del i den identitetsskapande processen 

och hur elevernas presentationer i min övningsundervisning är länkat och format av plats och 

den specifika situation där självpresentationerna äger rum.  

 

Hur eleverna väljer att presentera sig 

 

De flesta killar i min studie som har bott längst tid i Sverige valde att presentera sig på ett sätt 

som de själva trodde överensstämde med de utomståendes föreställningar om hur de borde 

                                                 
27 Ristilammi, Per-Markku (1994) Rosengård och den svarta poesin 
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vara och hur de borde bete sig. De berättade händelser som de hade varit med om som gjorde 

att de framstod som brottsbenägna. Detta visar att ungdomarna själva är med och bidrar till att 

bekräfta bilden och de fördomar som majoritetssamhället har om invandrarungdomarna. Det 

fanns självklart andra elever som ansträngde sig för att bevisa motsatsen för mig för att 

dementera uppgifterna som media spred om dem. Dessa elever ville ge mig en bild av de som 

icke kriminella, fulla av framtidsplaner och som lever precis som vilka tonåringar som helst. 

Flickorna var alltid måna om att försöka övertyga mig om att killarnas vilja att framstå som 

kriminella och oskötsamma var bara fånighet från deras sida. Denna självpresentation kan i 

detta fall bland eleverna i Realiaskolan karakteriseras av defensiva praktiker28som är ett 

förhållningssätt där individen ifråga på ett medvetet sätt hävdar vad han själv inte är. 

Självpresentationen är då kopplat till ett speciellt tal om invandrarungdomar som existerar här 

och nu och som påverkar hur dessa ungdomar väljer att framstå som. Ungdomarnas 

identifikation sker då i samspel med de olika identitetsformer29  (objektiva och subjektiva), 

den identitet som de upplever själva, den som andra tillskriver dem och den som de själva 

väljer att presentera sig med. 

 

Övningsundervisning med fokus på identitetsskapande 

processer 

 

Denna övning gjorde jag med årskurs 9X, förberedelseklass bestående av nitton elever, nio 

pojkar och tio flickor. Dessa elever har bott i Sverige mellan tio månader och två och ett halvt 

år. Till sina hemländer räknar de Irak, Afghanistan, Libanon, Kazachstan, Pakistan, Vit 

Ryssland och Spanien. Det är första tillfället för terminen och jag har för avsikt att lära känna 

eleverna och få hjälp med kartläggning av deras svenska språkkunskaper. Detta för att bättre 

kunna planera undervisningen och kunna göra eventuella gruppindelningar samt studera 

identitetsprocesser. 

 

Identitetsstärkande och samarbetsövning 

 

Syftet är att stärka elevens och gruppens identitet, eleverna kommer att lära sig om andras 

kulturella bakgrunder, kommer att få en ökad förståelse och på så vis öka elevernas empati 

                                                 
28 Goffman i Pripp, (2002) 
29 Pripp, Oscar (2002) 
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och medkänsla. Eleverna kommer också att få möjlighet att medvetandegöra gruppdynamiken 

genom reflektion vilket kommer att leda till en bättre samarbetsförmåga. Som forskare 

kommer jag genom denna övning efter analys och utvärdering av resultatet kunna ta fasta på 

hur eleverna väljer att framstå inför en ny grupp i ett nytt land och varför, sedan kommer jag 

att kunna koppla detta med deras identitetsskapande. 

 

Presentation av sig själv och av sitt ursprungsland 

 

Eleverna fick instruktioner om att i mindre grupper muntligt presentera sig själva och sitt 

födelseland. Denna övning tog tre lektionstimmar och eleverna delades i små grupper 

bestående av två eller tre elever med samma landtillhörighet. Eleverna hade världskartan 

neddragen som hjälp för att visa ländernas läge. Presentationerna fick ta ca. sju minuter per 

person. 

 

Utvärdering och analys av övningsundervisningen 

 

Eleverna utförde imponerande presentationer trotts den korta förberedelsen. De visade stor 

engagemang och det syntes att uppgiften togs på allvar. Att visa vem man är och varifrån man 

kommer verkade vara en angelägenhet som ansågs vara av största vikt. Eleverna klargjorde 

för sin religionstillhörighet utan att någon bad de göra detta och avslöjade även andra detaljer 

som de ansåg vara viktiga och som kunde kopplas till deras klasstillhörighet. Varför de just 

valde att presentera sig och sitt land på ett speciellt utvalt sätt är intressant och kan relateras 

till den subjektiva identiteten30 som är den som består av en identitet som vi har inför oss 

själva och en som vi väljer att presentera oss med inför andra. Denna del av identiteten 

representerar självuppfattningen/självbild som står för de egna uppfattningar som individen 

har om sig själv. Med hjälp av denna subjektiva identitet definierar och identifierar sig 

individen. Det är här de stora förändringarna sker eller åtminstone verkar synliga. Eleverna 

finner helt plötsligt att de har nya val när det gäller sättet att framstå inför andra samtidigt som 

de nu har nya möjligheter att tillgodose visa behov som de ännu inte har kunnat tillgodose i en 

annan plats och socialt sammanhang. Nu kan de testa och beroende på responsen möjligen 

uppleva trygghetskänslan som ju är grunden för en god självaktning. 

                                                 
30 Pripp, Oscar (2001) 
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Varför självpresentationerna togs på allvar kan ha att göra med att de kopplades till elevernas 

identiteter vilka i sin tur kan kopplas till några viktiga behov som ingår i Human needs 

theory31 så som tillhörighet, självkänsla, bekräftelse och erkännande. Hur eleverna kom att 

framstå inför gruppen verkade ha speciellt utvalts med noggrannhet och för att tillfredsställa 

de ovan nämnda livsviktiga behoven. Eftersom eleverna inte har bott en längre tid i sitt nya 

land är de fortfarande mitt i en process av sörj/längtan och konformitet/adaptation där de 

handskas med ett sorts återskapande av sin identitet. Detta identitets återskapande beskrivs av 

Olsson som individens: 

 
Känsla av kontinuitet och verklighet, i varje stund i ett växelspel med det sociala sammanhanget. Individen utgör 

då en social enhet som i varje ögonblick måste förstås i förhållande till de gruppkonstruktioner som är aktuella. 

Dessa gruppkonstruktioner involverar då processer som är av betydelse för uppfattningen av det egna självet32 

 

Denna presentationsövning visade sig vara positiv och mycket givande för att underlätta 

kopplingen mellan tidigare grupptillhörighet och den nya som håller på att skapas i ett nytt 

socialt sammanhang och som kan underlätta elevernas självuppfattning och därmed stärka 

deras identitet. 

 

Avslutande diskussion och slutsatser 

 

Det har varit intressant, roligt och utmanande att få ta del av ungdomarnas vardag i deras nya 

skolmiljö. Jag har haft för avsikt att ta reda på vissa identitetsskapande processer som gör sig 

synliga när ungdomar som i min studie som är nyanlända eller har bott här i Sverige högst tre 

år finner behov av att omskapa/omforma sin identitet som ska passa i en ny plats och socialt 

sammanhang. Min vilja har också varit att belysa några av förutsättningarna för ungdomarnas 

identitetsskapande faktorer. 

 

 Skolan är där ungdomarna i min studie säger sig spenderar även en stor del av deras fritid 

eller fria tid som de själva kallar det då det är där under skoltid som de menar kan få testa att 

vara vilka de vill vara eller göra lite hur de vill utan att behöva tänka på föräldrarnas eller 

släktingarnas stränga uppsyn. När ungdomarna känner den frihet att kunna få göra vad de vill, 

menar de experimenterande med sin identitet. Detta har visat sig tydligt i deras interaktion 
                                                 
31 Carlsson Utas, Karin (2007:33) 
32 Olsson, Eric (1998:79) På spaning efter gruppens själ 
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med varandra och i sättet hur de medvetet har valt att presentera sig och visat hur de har velat 

framstå inför andra. Övningsundervisningen med tillhörande självpresentationerna har här 

varit till stor hjälp för att möjliggöra min tolkning av ungdomarnas agerande och samspel med 

varandra. Genom självpresentationerna har jag också kunnat tyda på hur eleverna genom att 

fritt ha fått välja hur de velat framstå har de strävat efter att finna nya sätt att tillfredställa 

vissa grundbehov (erkännande, bekräftelse, tillhörighet, självkänsla)  som är viktiga för deras 

självkänsla och identitet i enlighet med Human needs theory som jag tidigare har redovisat. 

 

 Ett annat resultat talar att de nyanlända ungdomarna finner sig fortfarande i en känslig period 

som jag anser karakteriseras av sörj/längtan för det gamla hemlandet som trotts vissa negativa 

aspekter i många fall, stod ändå för tryggheten. Detta kan vara förklaringen till ett till resultat 

som visar att dessa ungdomar tenderade att idyllisera sitt forna hemland när de gjorde 

presentationen av sina länder. Detta har jag tolkat som att ungdomarna ifråga inte känner sig 

mogna ännu för att vilja släppa den tillhörighetskänslan som är länkad till den plats som länge 

har varit deras och som länge har ingivit dem känslan av trygghet. En sorts patriotism är vad 

som skulle kunna beskriva en del av deras beteende då de talar försvarande om sitt forna 

hemland och endast i positiva termer samt väljer att överhuvudtaget inte ta upp negativa 

aspekter som krig. De identifierar sig aldrig med svenskar utan visar stolthet av att endast vara 

exempelvis Irakier, Libanes, m.m. Detta i likhet med ungdomarna i Borgströms studie som 

dessutom känner sig mitt emellan och tenderar att identifiera sig med latinos och 

invandrarungdomens identitet.  Den del i processen gjorde sig synlig vid ett senare skede då 

känslan av konformitet/adaptation som jag kunde tyda bland ungdomarna gjorde sig gällande. 

 

Det har visat sig att ungdomarna från min studie efter minst ett års vistelse i Sverige började 

visa klara tecken på viljan att skapa en tillhörighet till platsen där de bor. Vid det här laget har 

de fortfarande inte lärt sig svenska språket flytande men det har inte visat sig krävande för att 

ta del av de nödvändiga kunskaperna om sitt bostadsområde eller skola, inte minst de negativa 

tal och berättelser om dessa. Av de andra ungdomarna på skolan som har bott längre tid här 

eller som kanske är födda eller bott i flera generationer på samma område har ungdomarna i 

min studie börjat inskolas i den skolkultur som är specifikt för Realiaskolan i Norra Botkyrka.  

 

 Ungdomarna som hade bott minst två år i Sverige kom att inse att de inte längre hade samma 

fria valmöjligheter när det gällde att vilja framstå som eller identifiera sig med som de hade i 
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början när de var nyanlända. Känslan av konformitet/adaptation förankrade sig och nya 

grundläggande behov strävades efter att bli tillfredsställda.  

Under processen av omformning av ungdomarnas identitet fann jag också att de byggde 

känslan av tillhörighet till sin bostadsort (platsen) genom att medvetandegöra hur 

majoritetssamhället såg på dem.  

 

Fortsatt forskning 

 

Det har varit lärorikt och av stor betydelse för mig att ha fått lära känna ungdomarna från 

denna studie. Jag har insett vikten av aktionsinriktad33 forskning inom skolans värld, både för 

utvecklingen av mångkulturell undervisningen och för att skaffa nya kunskaper om 

ungdomarnas möte med den svenska skolan. Denna sorts forskning är en tillgång för lärare 

och övrig personal på skolan som bör ha tillgång till aktuell forskning om 

invandrarungdomar. Jag anser att det behövs mera forskning om nyanlända 

invandrarungdomar och deras möte med den svenska skolan eftersom den forskning som vi 

idag har tillgång till om den gruppen är mest inriktad på flyktingbarn och för att underlätta 

verksamma i flyktingarbete med flyktingmottagandet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 aktionsforskning är en typ av praxisorienterad forskning där forskaren är nära de människor som ingår i det 
specifika sammanhanget, Mattsson (2004 : 21) 
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Källförteckning 
Otryckta källor 

Intervjuer: 

 

Intervju 1: med en elev i Realiaskolan, anonym, kallad Elsa 

Ålder: 16 år 

Insamlings ort: Norsborg 

Insamlingsdatum: 07-04-20 

Intervjuns längd: 35 min. 

Intervjun utförd av: Yvania Medina 

 

Intervju 2: med elev från Realiaskolan, anonym, kallad Edit. 

Ålder:16 år 

Insamlingsort: Norsborg 

Insamlingsdatum:07-04-20 

Intervjuns längd: 30 min. 

Intervjun utförd av: Yvania Medina 

 

Intervju 3: med båda ovannämnda elever på Realiaskolan (Elsa och Edit) 

Insamlingsort: Norsborg  

Insamlingsdatum: 07-05-21 

Intervjuns längd: 45 min. 

Intervjun utförd av: Yvania Medina 

 

Intervju 4: Gruppintervju med åtta elever från nionde klass X, Realiaskolan 

Ålder:15-16 

Insamlingsort: Norsborg 

Intervjuns längd: 35 min. 

Intervjun utförd av: Yvania Medina 
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Informella samtal  

Med nästan alla elever från klass 9X och förberedelseklass 7-9X från Realiaskolan 

Insamlingsdatum: från 07-09-17 till 07-09-21, 07-10-08 till 07-10-19, 07-12-10 till 07-12-20. 

Anteckningar finns: i form av fältdagbok. 

 

Observationer 

 

07-12-10 kl. 10:00 – 12:00 Realiaskolan (klass 9X) 

07-12-11 kl. 09:00 – 14:00 Realiaskolan (klass 9X) 

07-12-12 kl. 09:00 – 13:00 Realiaskolan (klass 7-9X) 

07-12-13 kl. 11:20 – 12:00 Realiaskolans matsal (klass 7-9X) 

07-12-13 kl.12:20 – 15:00 Realiaskolan (klass 7-9X) 

07-12-14 kl.10:00 – 12:30 Realiaskolan (klass 9X) 

Undersökningen är också baserad på tidigare observationer som gjordes under min utbildning 

som började hösten 2003. 
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