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Abstract 

This study aims to describe the conditions, of which some youths who live in a segregated 

area in Sweden, see as important for their development of an identity. The study have been 

conducted in a manner where we put the youths own words in focus. The youths are in charge 

of deciding what they regard as important for their own development of their own identity. In 

this study we assume certain contexts, of which we base the study. These contexts include the 

society, the urban districts, the school, the family, and the language. A central concept in this 

study’s technical framework is symbolic interaction, and ethnology. The data in this study 

comes from group discussions with students in a school in an urban district which has been, 

and is segregated. Theoretical concepts and the youths own concepts serve as tools in this 

study. The participants in this study describe them self as not being a part of the Swedish 

society. They are different. Even though almost everyone of the participants in this study are 

born in Sweden, none of them feel that they are Swedish. Their sense of feeling secure is 

connected to the urban district of which they live in, school, and family. The youths describes 

the possibility of social networking as an important part of being secure. They describe the 

Swedish society as being hostile towards them as a group. They experience that the Swedes 

defends Sweden against them. They feel that their language is different from the regular 

Swedish. The participants see both a positive and a negative side of their language. They feel 

that the Swedes does not accept their Swedish. At the same time they feel proud of their 

language. They mention it as being alive. Even though they experience the difficulties in the 

Swedish society, they feel hopeful about their future. They see themselves in a positive way. 

They have an positive view of their identity. 
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Förord 
 
Med dessa rader vill vi tacka vår handledare Maria Borgström som hjälpt oss i vårt 

uppsatsarbete. Vi vill även tacka de underbara elever som har ställt upp i de gruppsamtal vi 

haft med dem. Utan dem skulle inte denna uppsats kunna finnas till. Vi tackar även de lärare 

och biträdande rektorn på skolan som ställt upp för oss under vårt arbete med uppsatsen. Alla 

namn på platser och personer är utbytta i detta arbete. 
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Inledning 

Iden till uppsatsen föddes när den ena av uppsatsförfattarna, Kimmo,  gjorde sin 

lärarpraktik i Nygårdskolan, en segregerad skola i en segregerad stadsdel. Hur 

påverkade den specifika miljön och deras kulturella bakgrund deras sätt att tänka. 

Upplevde de sig själva som en del av det svenska samhället, såg de sig själva som 

integrerade eller hade de en känsla av utanförskap  

Kimmo tänkte tillbaka till tiden då jag kom till Sverige som 13-åring, började i 

sjunde klass i Forellskolan i Bollmora. Området var nybyggt och en del av de s.k. 

miljonprogramsområdena  Invånarna utgjordes av nyinflyttade svenskar med en liten 

minoritet arbetskraftsinvandrare huvudsakligen från Finland.  Kimmo och en kille till 

var de enda ”icke-svenskarna” i klassen. För Kimmos del kom det att innebära att han 

gjorde allt för att gömma undan min barndomskultur och försökte bli så svensk som 

möjligt. 

Som tonåring är man ju extremt känslig för att uppfattas som avvikande och 

annorlunda, lösningen blev ”svenskheten”. Det följde med länge i hans vuxna liv och 

det tog tid innan Kimmo vågade plocka fram sin ursprungliga kultur ur garderoben och 

upptäcka en massa spännande saker som han helt hade glömt bort. 

Detta var också helt i tidens anda. Före 1975 fanns ingen särskild uttalad 

invandrarpolitik i Sverige. Den stora arbetskraftsinvandringen gjorde att det växte fram 

behov av särskilda åtgärder för att underlätta invandrarnas anpassning till svenska 

förhållanden. I slutet av 1960-talet startades undervisningen i svenska för invandrare, 

information om Sverige gavs ut på olika språk och de första invandrarbyråerna 

öppnades. Invandrarna skulle vara jämställda med landets egna invånare och få del av 

den generella välfärdspolitiken. Utgångspunkten var att de nya samhällsmedborgarna 

skulle bli ”svenska” så fort som möjligt. Även om man aldrig formulerade den statliga 

politiken som assimilationspolitik så var det just det man förväntade sig av invandrarna. 

1975 togs ett riksdagsbeslut som innebar ett klart avståndstagande från 

assimilationstanken. Nu ville man främja invandrarnas kulturella och språkliga identitet. 

Utöver det tidigare jämlikhetsmålet lades det till samverkansmål, som skulle uppnås 
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genom att ha en dialog främst genom invandrar- och flyktingsorganisationerna och 

valfrihetsmål. Valfrihetsmålet uttrycktes mer diffust och handlade om minoriteters rätt 

och tillgång till den egna kulturen. 

1986 tog riksdagen ett nytt invandrarpolitiskt beslut där man preciserade 

valfrihetsmålet; 

”(…) att det innefattar respekt för den enskildes identitet och integritet samt 

möjligheter att utveckla det egna kulturarvet inom ramen för de grundläggande normer 

som i det svenska samhället gäller för mänsklig samlevnad” (SOU 1996;143 s 145). 

Riksdagen antog också ett beslut för främjandet av ”goda etniska relationer” som ett 

mål för politiken. 

Tiderna har alltså förändrats. Sverige har fått en íntegrationspolitik som inte är det 

samma som assimilationspolitik längre. Befolkningen i miljonprogramsområdena har 

fått en annan sammansättning. I några av de har svenskarna flyttat ut och det har bildats 

segregerade områden där nästan alla kommer från andra länder och kulturer än det 

svenska. Hur påverkas ungdomarna tankesätt i denna kontext och vad har de för tankar? 

Det var det vi blev nyfikna på och ville undersöka.  

 

Syfte och disposition 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur en grupp sjätteklassare i en skola i ett 

segregerat område, upplever villkoren för sin utveckling av självbild. Vi vill göra 

undersökningen utifrån barnens perspektiv. Vi vill få fram vilka faktorer som de anser 

är viktiga för sin utveckling av självbild, och de faktorer som de upplever, som påverkar 

utvecklingen av en självbild. Vi vill att studien ska syfta till att bidra till en ökad 

kunskap om hur dessa ungdomar upplever sin självbild, och hur de upplever att 

omgivningen ser på dem. Vi syftar till att med detta arbete kunna ge en ökad förståelse 

för deras situation. 

I detta arbete ställer vi oss frågan om vad som dessa ungdomar uppfattar som 

viktigt i sin utveckling av en självbild. Under arbetets gång har frågeställningen även 
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utvecklats, och följdfrågor har uppstått: Hur ser ungdomarna på sig själva? Hur ser de 

på samhället runt dem, både närsamhälle och det andra samhället, det ”svenska”? 

Känner de sig som en del av detta samhälle? 

Disposition 

Arbetet är uppdelat i tre huvuddelar. Vi har en inledande del. Den första delen av 

den inledande delen består av ett kapitel där vi presenterar tidigare undersökningar i 

ämnet, samt redogör för vilka teorier som ligger till grund för analysen i arbetet. Den 

andra delen av den inledande delen består av ett kapitel där vi beskriver de metoder, 

samt tillvägagångssätt som vi använt oss av i arbetet med uppsatsen.  

Den andra huvuddelen av arbetet består av en presentation av det material som vi 

samlat in, samt en analys av detta material. I analysen har vi delat upp materialet enligt 

olika kontexter:  

• Samhället. 

• Stadsdelen. 

• Skolan. 

• Familjen. 

• Språket. 

• Ungdomarnas framtidssyn. 

I analysen av samtalen med sjätteklassarna har vi använt oss av olika begrepp som 

vi kopplar deras berättelser till. Dessa begrepp kommer delvis ur tidigare litteratur, eller 

är definierade av uppsatsförfattarna. Den avslutande delen i arbetet innehåller en 

diskussion och slutsatser som vi kan dra ur de analyser som presenterats. Dessa försöker 

vi koppla till den litteratur, och de teorier som presenterats i början av arbetet. 
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1. Forskning om invandrarungdomar 

Pedagogen Maria Borgström (Borgström 1998) har gjort en studie, där hon 

behandlar villkoren för sociokulturell utveckling hos några spanskamerikanska 

ungdomar. Undersökningen är gjord utifrån ungdomarnas perspektiv, och vad de anser 

vara viktigt i det sociala samanhang de befinner sig i. Hon har undersökt detta i tre 

viktiga aspekter identitet, språk, och kultur. Hon har följt ungdomarna under en längre 

tid, från lågstadiet till gymnasiet. Hon har undersökt detta bland annat genom intervjuer, 

samtal, och teckningar. Identitet utvecklas i interaktion med andra, vilket medför att 

sociala relationer är av stor vikt. En känsla av trygghet, eller otrygghet, utvecklas i 

dessa processer. En viktig del i slutsatserna är att de inte känner sig trygga i skolan, och 

att bemötandet i skolan är mycket viktigt för ungdomarna. Ungdomarna finner 

tryggheten i deras utökade familjer. I undersökningen ser hon att Stadsdelen Rinkeby är 

viktig för ungdomarnas känsla av trygghet. I Rinkeby är de inte annorlunda. De berättar 

om att de för att accepteras i det svenska samhället, måste dölja att de kommer ifrån 

Rinkeby. Ungdomarna identifierar sig främst som chilenare, och spansktalande, eller 

med gruppen invandrare i Rinkeby, med Rinkebysvenskan som språk. Ibland 

identifierar de sig som båda, men aldrig som svenskar. De flesta av ungdomarna 

upplever sig som mitt emellan två världar. De berättar om att de inte accepteras som en 

del av det svenska samhället, hur mycket de än vill.  

Sociologen Masoud Kamali (Kamali 1999) har gjort en studie i tre invandrartäta 

områden om hur en del invandrarföräldrars icke solidariska handlingar och 

avståndstagande inställning till det svenska samhället driver ungdomar att bilda gäng 

och söka skydd hor ”polarna”. Gänget fyller tomrummet mellan familjen och samhället. 

Han har under fem års tid observerat och intervjuat ”andra generationens invandrare”, 

en grupp som bär med sig utöver sina egna problem även sina föräldrars dvs första 

generationens problem. Invandrarbarn och ungdomar påverkas inte bara av samhället i 

stort utan också av föräldrarna och deras värderingar. Invandrargruppernas 

socioekonomiska och kulturella bakgrund spelar en stor roll i deras vardagsliv och utgör 

en avgörande faktor som skiljer olika invandrargrupper åt. Trots skillnaderna finns det 

en känsla som han betonas som många invandrarungdomar får i sina sociala relationer 

med majoritetssamhället, känslan att vara ”utanför”, komma ”utifrån”, och 

tillhöra ”dem”, vilket kan vara en viktig faktor som driver ungdomarna till att utveckla 
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relationer baserade på ”vi” och ”de”. När Kamali intervjuade ungdomarna visade sig att 

de hade en mycket negativ inställning till det svenska samhället. De återkom flera 

gånger till föräldrars missnöje med livet i Sverige och trodde starkt på en ond vilja hos 

de svenska myndigheterna att hindra invandrarnas utveckling i Sverige. Som svar på 

hans fråga om ungdomarna känner sig svenska svarar de t.ex  ;  

”jag är inte en djävla svensk, jag är palestinier och bor i G. Det är 

skitsnack man hör att man är svensk bara för att man bor i Sverige. Vi bor 

inte i Sverige, vi bor i G. Jag är palestinier och G. Är mitt hem, lika bra att 

alla svennar, de som är kvar, lämnar G. G är svartskallarnas land.” 

(Kamali 1999; 52).  

En annan pojke uttalar sig;  

”Som min pappa säger, de vill att vi ska vara missbrukare, 

alkoholister, kriminella och inte vet jag vad mer. Socialen är ute efter att 

förstöra för oss, de lämnar oss inte i fred, de letar hela tiden efter liksom 

grejer i vår familj” (Kamali; 1999, 53)  

Han delar upp de intervjuade ungdomarna i grupper; de med mycket negativ 

inställning, ganska negativ  och de med positiv inställning. De ungdomar som har 

positiv inställning utgör en liten grupp, bor inte i de mest segregerade områden och 

består av familjer som har jobb och är ganska väletablerade i samhället. 

Undersökningen beskriver de olika världar som ungdomarna försöker hantera, hur de 

tvingas välja mellan familjen och dess värderingar och det svenska samhällets normer 

och värderingar. Hur ”andra generationens invandrare” måste dela sin lojalitet.  

Ungdomar från familjer där vuxna inte är positivt inställda till samhällets lagar 

och värderingar, som själva brottas med olika problem som skilsmässor, arbetslöshet 

och marginalisering, utgör en grupp som har enklast att bryta mot samhällets spelregler. 

Ungdomarna drivs till att söka kompensation utanför familjen. ”Gänget”, ungdomar i 

liknande situation erbjuder ett lockande alternativ. I invandrartäta och segregerade 

områden växer invandrarkulturer fram som identifierar sig med sitt eget utanförskap. 

Invandrarungdomarnas gruppbildningar och imageskapande av sina egna 

bostadsområden är en del av invandrarnas gränsbevarande strategi. 
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 ”Man bör göra klart för sig att det inte i första hand är invandrarna 

som valt att tillhöra gruppen ”invandrare” – de har fått den kollektiva 

identiteten som invandrare av det andra kollektivet ”svenskarna”. 

Härigenom markeras och bevaras svenskhetens gränser.” (Kamali 1999; 

92). 

I sin D-uppsats i sociologi ”Lika barn leka bäst” undersöker Kapetanovic 

(Kapetanovic 2004) hur bosniska flickor, uppvuxna i Sverige, upplever sig själva. Om 

de identifierar sig med sin ursprungliga bosniska identitet eller om de ser sig själva som 

svenskar. Hon formulerar två frågeställningar; dels hur ungdomarna definieras av 

omgivningen, dels hur de definierar sig själva, som bosnier eller som svenskar?. 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer av 6 flickor i 17 till 22 års åldern 

födda i Bosnien. Hon beskriver hur flickornas anpassning till ”svenskhet ” motarbetas 

av den egna etniska gruppen och även av den svenska majoritetsgruppen. Svenskars 

negativa attityder ledde till att den egna etniska gruppen fick ännu större betydelse. ”Vi 

– identiteten grundas på flickornas självdefinition, ingen beskriver sig själv eller ser sig 

som svensk, utan framförallt som bosnier. Den egna gruppens normer och värderingar 

jämfört med svenskars upplevs olika; en av flickorna i intervjun ;  

”Svenskarna lever inte på samma sätt som vi, de har inte samma 

moral, värderingar samma beteende. Då är det bättre att umgås med 

bosnier, de som känner dig, där man kan vara öppen och fri. Jag anser att 

man ska hålla fast vid sitt, sina principer och moral” (Kapetanovic 2004; 

29). 

 Ändå upptäcker flickorna att någonting har förändrats vid sina årliga besök i 

hemlandet.  

”Man blir ju svensk där i deras ögon. ”Men du vet den där svenska 

tjejen”, så säger de…Här är man inte svensk och där är man inte bosnier. 

Jag är inte svensk, man blir ju irriterad liksom.” (Kapetanovic 2004; 32).  

De har börjat anamma svenska normer och värderingar utan att ens vara riktigt 

medvetna om det. Dena Kapetanovic menar på att ackulturation, selektivt övertagande 

av svenskars normer och värderingar är ett första steg i en assimilationsprocess som kan 

inträffa utan att den behöver åtföljas av en total anpassning. Omgivningen definierar 
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och ser dem inte som svenskar. Assimilationsprocessen är inte en enkelriktad 

process, ”utan en kombination av båda sidorna, dvs ett ömsesidigt möte som inträffar 

halvvägs, ett gemensamt engagemang krävs för att assimilationen ska bli en realitet.” 

(Kapetanovic 2004; 35). Hon ställer frågan i fall assimilation är överhuvudtaget 

önskvärt. Hon menar att fördelen är att invandrarna slipper den negativa 

särbehandlingen, nackdelen är att invandrarens ”kultur skulle så småningom upphöra 

till förmån för den svenska kulturen eller också modifieras till den grad att den inte 

längre skulle urskiljas och kallas bosnisk kultur” …..även då ackulturationen inte 

medför total upphörande av flickors kultur, så kommer konsekvenserna av detta i 

framtiden för flickor att bli, att de inte kommer, på samma självklara sätt föra kulturen 

vidare till sina barn. Framtida omständigheter, under vilka deras barn kanske kommer 

att växa upp, kommer att präglas av förhållanden där den bosniska kulturen har 

modifierats och tendenser till den fullständiga assimilationen kommer att 

uppvisas.(Kapetanovic 2004; 36). 

Psykolog Pirjo Ouvinen-Birgerstam jämför identitetsutvecklingen hos finska, 

jugoslaviska och svenska barn. (Ouvinen-Birgerstam; 1984)  Hennes forskningsprojekt 

har syftet att studera invandringens långsiktiga effekter på psykiskt välbefinnande hos 

barn vars föräldrar är invandrare, genom att undersöka hur identiteten utvecklas hos 

dessa barn i jämförelse med svenska barn. Ett barn med önskvärd identitetsutveckling 

förutsätts generellt ha en positiv inställning till sin egen person. Hon har också velat 

belysa hur barn med invandrarbakgrund upplever sig själva, i vilken grad barnen 

upplever sig som svenskar eller har kvar föräldrarnas ursprungliga etniska identitet. 

Frågeställningen är om barn till invandrare som har ”försvenskats” har en mer eller 

mindre positiv självbild än de barn som har hållit fast vid föräldrarnas kultur och 

etniska identitet.  

Tre åldersgrupper, årskurs 1, 4 och 7, följdes under tre år. Metoderna som 

användes var observation, ett självskattningsformulär, ”adjektivlista” och intervjuer 

med flera hundra barn. Analyserna  tyder på att barns upplevelser av sina relationer till 

närstående personer, särskilt till föräldrarna, har det starkaste inflytandet över deras 

självvärdering. Ett statistiskt samband kunde fastställas mellan barnens självvärdering 

och vad de trodde modern, fadern  och kamraterna tänkte om dem. Däremot hade inte 

lärarens förväntade attityder något samband med barnens sätt att se på sig själva. De 
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finska barn som betraktade sig själva som ”svenska”, hyste mer positiva attityder till sig 

själva än de finska barn som ansåg sig vara ”finska”. Svenskt medborgarskap var också 

positivt. Bland jugoslaviska barn fann man inget samband mellan självvärdering och 

upplevd etnisk identitet eller medborgarskap. Något generellt svar på frågan vilket som 

är ”bäst”  för ”invandrarbarn”- att bibehålla föräldrars kultur eller att bli ”svensk”, ger 

inte undersökningen. ”Antagligen väljer barn i regel det etniska identitetsalternativet 

som under rådande omständigheter ger dem optimal tillfredsställelse” (Ouvinen-

Birgerstam 1984; 171). 
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2. Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har vi använt oss av den symboliska interaktionismen, 

som presenteras i Borgströms avhandling. (Borgström 1998). 

Det finns flera olika inriktningar inom den symboliska interaktionismen, men det 

som är gemensamt för de alla är intresset för medvetandets och jagets uppkomst och 

utveckling i samspel med den sociala miljön. Denna teori kan vara till hjälp när man vill 

förstå hur människan utvecklar sin identitet i relationen mellan sig själv, ”jag”, och 

andra, ”den andre”. Vårt medvetande och omvärlden står i förhållande till varandra och 

påverkar varandra ömsesidigt. I denna samspelsprocess använder vi språket som 

verktyg i kommunikationen.  Vårt självbild och självmedvetande utvecklas som en följd 

av denna interaktion med andra människor i en kontext som i sin tur påverkar denna 

interaktion. ”Individen gör en fortlöpande omstrukturering av sin egen inre bild, sin 

identitet, genom att ta emot nya intryck från omvärlden, bearbeta dem och integrera 

dem. Detta kan han endast göra om han ser sig själv som objekt och kan sätta sig in 

i ”den andres” situation. Meningen varierar beroende på de kontexter individen själv 

agerar i.” (Borgström 1998; 48) 

Begreppet identitet innehåller två olika aspekter, ”en subjektiv aspekt, som 

innefattar det sätt på vilken individen identifierar och definierar sig själv, och en 

objektiv aspekt som inbegriper sättet som andra identifierar och definierar en individ. 

De objektiva och subjektiva sidorna av identiteten ingår i vad jag kallar ”jag” och ”den 

andre”. (Borgström 1998; 49). I vår uppsats använder vi oss av ”vi – de ” när vi skriver 

om kulturer, begrepp och synsätt som ställs mot varandra. 

När ”de andra” eller ”vi”, ”Nygård-ungdomarna” och ”svenskarna”, beskriver och 

definierar hur man ser på varandra i förenklade termer och genom olika språkliga 

begrepp som är stereotypa, kopplar vi det till att sätta ”etiketter”. Hur omgivningen 

använder sig av dessa ”etiketter” påverkar och har betydelse för hennes 

identitetsutveckling. ”De etiketter jag sätter på ”den andre” och ”den andre” sätter på 

mig påverkar dels mitt sätt att se på ”den andre” och på mig själv, dels hans sätt  att se 

på mig och sig själv.” (Borgström 1998; 28). Majoritetsmedlemmarna upplever 

invandrarna som ett hot mot sin egen identitet, sina seder och bruk, den välfärd man 

uppnått och känner behov av att sätta ”etiketter” på invandrarna, ”de annorlunda”, ”de 
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andra”. Man tillskriver varandra olika negativa egenskaper. Att vara annorlunda är 

negativt laddat, men at vara unik har en positiv laddning. Enligt Lahdenperä (Borgström 

1998; 31) kan invandrarbarnens identitetsutveckling påverkas och störas som en följd 

av andras uppfattningar. Lahdenperä menar också att den identitet som individen en får 

i en majoritetskultur ser annorlunda ut än den han får som invandrare. (Borgström 1998; 

31). Den etniska tillhörigheten har för invandraren en avgörande betydelse i hans 

identitet i möten med majoritetsmedlemmar. Andra faktorer som yrke, utseende, kön, 

position i samhället får en underordnad betydelse. Han ser sig själv främst 

som ”annorlunda” och med annan etnisk tillhörighet. 

Begreppet ”identifikation” används för att visa hur ungdomarna relaterar sin 

sociokulturella identitet till den kollektiva identiteten, d.v.s. känslan att tillhöra en 

grupp eller en gemenskap, identifiera sig med och som någon. Gemenskapen är det vi 

beskriver som en upplevd känsla av att dela grundläggande värderingar och sociala 

koder med andra i gemenskapen. Detta medför inte nödvändigtvis att det finns en 

faktisk skillnad på dessa punkter, mellan de som är med inom gemenskapen, och de 

som är utanför. 
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3. Val av metoder  

Vi har valt att arbeta med den kvalitativa metoden där vi har använt gruppsamtal 

som undersökningsmetod för att försöka förstå sjätteklassarnas tankevärld. Vi har 

valt ”upptäckandets väg, context of discovery,”(Kullberg 2004; 53) där det finns ”en 

ständig och mycket snabb växelverkan mellan observationer och ideer och mellan delar 

och den framväxande helheten” (Kullberg 2004; 54). Det är en etnografisk studie, där 

frågorna som vi ställde under gruppintervjuerna och samtalen växte fram, prövades och 

omformulerades under undersökningens gång. Med den etnografiska tanken om 

intervjun menas ”det sampratande som initierats, förberetts och planerats av någon där 

också denna någon leder sampratandet och ställer frågor, en speciell form av samtal 

med det speciella syftet att samla in information.(Kullberg; 109 2004; 109). 

Genomförandet av gruppintervjuerna 

”Ball som gjort ett kvalitativt fältarbete inom skolans värld talar om ”entry” 

och ”access” som två olika aspekter av tillgänglighet”(Borgström 1998; 60). 

Med ”entry” menas möjligheten att överhuvudtaget nå de personer som man vill 

undersöka, dvs. i vårt fall komma in på skolan och få träffa ungdomarna. Detta 

möjliggjordes av den kontakten som etablerades med skolledningen och sjätteklassarnas 

lärare under den ene författarens VFU-period under hösten och början av vårterminen 

2006. Alla har varit hjälpsamma och vi har fått ett positivt bemötande under vårt arbete 

i skolan. Att få ungdomarna att ställa upp i samtalen och intervjuerna har inte heller 

varit något problem. Tvärtom har vi nog skaffat oss några ovänner bland dem som vi 

inte hann med och som inte fick möjligheten att delta i vår undersökning. Det ända som 

har stört vår planering är påsklovet som sammanföll med tiden för intervjuerna. 

Med ”access” menas möjligheten att etablera en relation mellan de intervjuade 

och intervjuaren som gör det möjligt för undersökaren att få tillgång till det material han 

önskar att samla in. Vi visste inte om eleverna skulle ha tillräckligt stort förtroende för 

oss för att berätta om sig själva och sin bild om saker och ting vi ville ha reda på.  

Författaren hade lyckats bygga upp en bra och nära relation med ungdomarna och 

de var glada och se honom igen på skolan, men vi hade ingen aning om hur de skulle 

ställa sig till våra nyfikna och närgångna frågor. Endast en gång under samtalen kände 
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vi av en attityd bland ett par av killarna som blev misstänksamma mot oss och våra 

frågor och började undra varför vi ville veta sådana saker om dem.  

Till första gruppintervjun plockade vi ut sex elever, hälften pojkar och hälften 

flickor. Detta gjorde vi i samråd med läraren. När vi sammanställde gruppen ville vi ha 

med några som vi visste var ”pratglada” och som vi hoppades skulle vara lätta att få i 

gång ett samtal med och som skulle dra med de andra in i diskussionen. Några hänsyn 

till elevernas kulturella bakgrund eller föräldrars sociala ställning tog vi inte till 

beaktande vid urvalet. Dels kunde vi inte göra det på grund av att varken läraren eller vi 

med säkerhet visste, dels bedömde vi  att skillnaderna i gruppen inte var så stora att det 

skulle ha någon avgörande inverkan på intervjuresultaten.  

Hur samtalen skulle fungera och utveckla sig hade vi ingen aning om. Vi hade 

tänkt att det första samtalet skulle bli väldigt löst hållet och prat om allmänna saker, 

utan att gå inpå de frågorna vi egentligen ville ha svar på. Den första träffen var tänkt 

att hjälpa till för att skapa en bra relation mellan oss och gruppen. Att försöka skapa en 

öppen och tillåtande samtalsatmosfär, där ungdomarna vågade prata fritt med oss, utan 

att de skulle tänka efter vad som var ”rätt” och korrekt att säga när vuxna var 

närvarande. Tanken var att gå långsamt fram och på ett naturligt sätt komma in med 

våra frågor när vi kände att vi hade ungdomarnas förtroende att kunna göra det. Vi tog 

in i beräkningarna att det skulle behövas flera träffar med varje enskild grupp innan vi 

kunde skapa ett förtroende med ungdomarna. Vi visste att det var känsligt att prata med 

dem om deras kulturella ursprung och bakgrund. Att gå för fort fram, skulle kunna 

skapa en situation där ungdomarna tog illa vid sig och inte längre skulle ha något 

intresse att delta i undersökningen. 

Vi hade förberett oss med allmänna frågor om vad de tyckte var roligt att göra, 

vad de brukade göra på fritiden, vad de tyckte om skolan och lärarna i allmänhet. Vi 

ville undvika att överhuvudtaget nämna området Nygård i början av intervjun.  

Efter att kommit överens med läraren vilka sex elever som skulle ingå i den första 

gruppen, följde vi med in i klassrummet, där vi gjorde en kort presentation av oss själva 

och vad vi hade för avsikt att göra. Därefter satte vi oss med ungdomarna i ett 

avgränsande klassrum där vi förberedde oss att börja det första samtalet. Vi försökte 
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möblera om i klassrummet så att alla kunde se varandra och på ett sådant sätt att vi kom 

närmare varandra. 

Det var veckan innan påsklovet, så det var ganska naturligt att fråga eleverna hur 

det kändes att få vara lediga över en vecka och om de hade tänkt göra någonting 

speciellt. 

Det dröjde inte länge innan samtalet gled in på hur det var att bo just i Nygård och 

vi kunde glömma våra farhågor om att behöva gå försiktigt fram. Samtalet blev väldigt 

lyckat. Vi bedömde att vi hade fått tillräckligt med material efter en träff med den 

gruppen. Att träffa samma grupp en gång till skulle inte vara lika givande som att träffa 

nya elever vid nästa möte. Därför valde vi att gå vidare med nya grupper och hoppades 

att samtalen skulle flyta på lika bra som den första. Vi började alla samtal med lite prat 

om påsklovet, före påsklovet frågade vi vad de tänkte göra och grupperna efter lovet 

frågade vi vad de hade gjort. Bara för att få en bra start och få igång samtalet. Därefter 

kunde vi gå ganska direkt in på de egentliga frågeställningarna vi hade förberett. Det 

var inte frågor i bokstavlig bemärkelse, utan olika frågeområden som underlag till 

gruppdiskussionerna. Vi började med någon fråga och vår uppgift var att försöka leda 

samtalet in på saker som vi var intresserade av. Vår avsikt var att få ungdomarna att 

prata själva så mycket som möjligt utan att vi gick in och avbröt dem mer en 

nödvändigt. Det hände oss två gånger att vi fick med klassens ”clowner” i gruppen som 

gärna ville ta över föreställningen och var en störande faktor i sammanhanget. Vi ville 

inte agera alltför mycket ledare eller lärare för att få ordning på dem. Det kunde ha 

förstört den öppna, tillåtande stämningen vi hade i gruppen. Det var också viktigt för 

undersökningen att vi inte medvetet uteslöt dem för att underlätta arbetet för oss själva. 

Analys av materialet 

Sexorna är uppdelade i två klasser och är totalt 50 elever. Vi genomförde fyra 

samtal med fyra olika grupper med sex elever per grupp. Samtalen tog cirka en timma 

vardera. Det blev sammanlagt 24 elever som vi träffade under två veckors tid, 12 från 

vardera sjätteklassen. Alla gruppintervjuer spelades in och skrevs ut ordagrant för att 

kunna analysera dem. För att kunna få överblick över materialet gjorde vi först en 

grovsortering av samtalsinnehållet under olika rubriker; samhällets betydelse, 

stadsdelen, skolan, familjen, språket och ungdomarnas självuppfattning. Därefter  
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analyserade vi materialet och sorterade det under olika begrepp som ”etiketter”, 

fördomar, ”vi – de”, annorlunda – unik, utanför – inne, trygghet och gemenskap. I 

arbetet har vi bytt ut alla namn på platser och personer. 
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4. Undersökningsresultat och analys 

I denna del av uppsatsen kommer vi att gå igenom de olika kontexter som 

deltagarna i gruppdiskussionerna relaterar till. I analysen av diskussionerna med 

sjätteklassarna lyfter vi in olika begrepp, hämtade ur tidigare litteratur, men även ur 

ungdomarnas berättelser, som tydliggör bilden över hur de ser på villkoren för sin 

självbildsutveckling. Begreppen beskrivs tidigare och innefattar jag och den andre, att 

vara annorlunda och att vara unik, att vara utanför, gemenskap, och trygghet.  

Samhällets betydelse 

Vad har samhället för betydelse för de ungdomar som växer upp i det? I denna del 

vill vi behandla hur samhället inverkar på ungdomarnas självbild, och självuppfattning. 

Begreppet samhället kan innefatta många olika saker, vilket gör att det är viktigt att veta 

vad vi menar när vi använder begreppet. I detta arbete räknar vi in olika områden inom 

begreppet, massmedia, stat, och människor. Massmedians roll kan vara en viktig del av 

ungdomars verklighet. Det är från medierna som man får bilden av de delar av 

samhället man inte upplever genom egna erfarenheter. Statens betydelse för 

ungdomarnas självbild kan vara lite svår att se vid samtal med dem. I människors roll 

på ungdomarnas självbild, menar vi att den bild av det svenska samhället ungdomarna 

har också påverkar hur de ser sig själva i detta samhälle. 

Massmediers betydelse 

En stor del av våra kunskaper och vad vi har för bild av verkligheten får vi från 

medierna. Medierna utgör en viktig källa för våra föreställningar om vad som är bra 

eller dåligt, normalt eller onormalt, önskvärt eller inte önskvärt. ”I denna medieutbudets 

påverkanskraft är mediernas makt att benämna och klassificera verkligheten den 

viktigaste komponenten, vilket innebär att mediernas sätt att beskriva och representera 

denna verklighet blir den viktigaste källan till kunskap om sammanhang som vi själva 

inte är bekanta med” (SOU;2006 s10) 

Stereotypisering sker genom att bestämda roller gång på gång tilldelas de som ses 

som ”muslimer”, ”invandrare” ”invandrarkillar” eller ”invandrarkvinnor”. Medierna 

sätter etiketter på människor.  De har ett ”vi - de” perspektiv i sina 

rapporteringar. ”Föreställda skillnader mellan kulturer översätts till egenskaper hos 
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individer och individen ses som en representant för en grupp, en kultur eller ett 

geografiskt ursprung. Medierna bidrar starkt till stigmatiseringen av vissa förorter. 

Vaktmästaren Peter på Nygårdskolan berättar när ”Uppdrag granskning” gjorde ett 

reportage. Programmet började med att kameran visade bilder från Nygårds tunnelbana 

och man hörde en speakerröst som sa; ”Det här är en tunnelbanestation i 

Stockholmsförorten Nygård, där ingen törs stiga av!” Sedan hade teamet rusat in i 

skolan och hade ”turen” att stöta på skolans ”värsting” som gärna raljerade och skröt 

om att alla eleverna hade vapen i sina skåp. Programmet skapade en bild och ett rykte 

om Nygård som det tog många år att tvätta bort.  

Under denna rubrik kommer vi att gå igenom hur sjätteklassarna upplever sin 

omvärld, och sig själva genom massmedia. Vi vill se hur dessa bilder är med och 

påverkar ungdomarnas självbild. Under våra gruppdiskussioner med sjätteklassarna, 

återkom de i diskussionerna till ett program som de sett på tv. Programmet heter klassen 

från helvetet.  

”Har du sett den där klassen från helvetet? Det är om en klass som är 

elaka mot sina lärare.”  

Det är en flicka som ställer frågan till oss under ett gruppsamtal. Hon hänvisar till 

en brittisk dokumentärserie som hon sett på tv. Flera andra i gruppen har sett 

programmet. I diskussionen får vi intrycket av att gruppmedlemmarna inte identifierar 

sig med klassen som porträtteras i serien, men att de ändå känner att omgivningen 

förväntar sig att de uppträder på ett liknande sätt. Detta ger sig bland annat i uttryck 

under diskussioner om vikarier i skolan. 

”Efterlyst” 

Ett av barnens favoritprogram, som de tittar på och ofta diskuterar är programmet 

Efterlyst. Detta är ett program som behandlar brottslighet. Ungdomarna känner även att 

brottsligheten är någonting som påverkar deras liv. De ger uttryck för att de som grupp 

är överrepresenterade i brottsstatistiken. De återkommer till hur de ibland kan känna sig 

otrygga. Tjejerna i gruppen uttrycker att de har känt sig oroliga för att röra sig utomhus 

i sitt hemområde. Detta efter de via medierna informerats om de vålds- och 

våldtäcktsvåger som löper genom deras närsamhälle. De hänvisar även till att det alltid 

händer någonting i närområdet. 
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Under diskussionerna fortsätter de att tala om brottslighet, och hur media 

förmedlar samhället till dem. En flicka tar upp ämnet mordet på utrikesministern Anna 

Lind. Hon berättar om hur hon upplever att hon som Kosovoalban känner sig indragen i 

den händelsen och hur den porträtterats i medier. Hon berättar om hur motivet till 

mordet har förklarats i en tidning som hon läst.  

”Jag vet varför han dödade henne. Han var serb, och Anna Lind 

hjälpte albaner. Serber hatar albaner.” […] ”Jag säger inte att det är sant, 

men det stod så i tidningen förut” 

Hon ser händelsen i ett sammanhang där hon kan koppla den till hennes egen 

uppväxtkontext. I diskussionerna med sjätteklassarna märker vi att det, när de 

reflekterar över media, och de program de ser, ofta handlar om program där de kopplats 

till problematik.  

Svenskarna och vi 

Utvecklingen av en människas självbild kan ses i förhållande till andra människor. 

Man pratar om förhållandet mellan jag och den andre. Den egna självbilden av ”mig 

själv” är alltså beroende av hur personen upplever ”den andres” bild av ”mig själv”, 

men även av hur personen upplever ”den andre”. I våra diskussioner med 

sjätteklassarna återkom diskussionen ibland till hur deras uppfattning av ”den andre”. 

Under diskussionen visade ungdomarna att de inte ser sig själva som svenskar. En pojke 

sade så här under en diskussion om var man var född.  

”Jag är född i Sverige, svensk medborgare.” 

Detta uttalande säger någonting viktigt om hur han ser på sig själv. Flera av 

ungdomarna kände igen sig i uttalandet, och höll med. När han säger detta visar han att 

han ser en skillnad på att vara född i Sverige och vara medborgare, och att vara svensk. 

En annan sak som han visar, är att han är noga med att förtydliga sitt uttalande med 

tillägget att han är medborgare, att han inte är svensk. En del av hans identifikation av 

sig själv, är att han inte är svensk, och identifierar sig som någonting annat. 

Detta leder till diskussionen om hur de ser på svenskhet och svenskar, ”den 

andre”. När de skulle definiera vad som var svenskt använde de sig till en början av 

uttryck där fördomar låg till grund. Tråkiga, kalla, bimbos, och egoister var några av de 
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första orden som användes för att beskriva det svenska. Med dessa ord får vi mer 

information på hur de ser på sig själva, än hur de ser på svenskarna. Fördomarna om 

”den andre” visar hur man själv inte är. De ser att man inom den egna gruppen vi, 

invandrare, bryr sig om varandra, och hjälper varandra.  

”De vågar inte göra någonting, de sitter och ruttnar” 

Eleven uttrycker hur denne ser hur det svenska samhället inte tar till sig några nya 

influenser, samtidigt som han ser hur sin omgivning utvecklar kulturen. Han beskriver 

sig själv i en levande kultur, där han och andra är med och påverkar och utvecklar den. 

På detta sett ser han sig själv med positiva egenskaper. Under diskussionens gång börjar 

sjätteklassarna mer och mer komma in på de egna upplevelser av ”den andre”, och hur 

de upplever dennes bild av dem. Vi kommer in på diskussion om hur svenskar är. 

”Det känns att de är mot blattar.” 

”Alltså, säg utlänningar.” 

”Det är samma sak.” 

”De tycker att det är deras land.” 

”De försvarar den. De vill inte ha invandrare (flera säger samma sak).” 

I denna diskussion som barnen förde, kan vi se två saker. Vi ser att det finns en 

motsättning i gruppen över etiketten blattar, som pojken använder. En del av gruppen 

motsätter sig denna benämning på sig, och tycker inte att den ska användas, medan en 

annan del av gruppen har tagit etiketten till sig och använder de på sig själva utan att se 

något problem med det. Den andra delen som är lätt att läsa ut ur diskussionen som de 

för är känslan av att de inte är välkomna i det svenska samhället. De säger att 

svenskarna, Den andre, ser dem som inkräktare. I den sista repliken, som många i 

gruppen håller med om, uttrycker eleven vidare att de upplever hur Den andre arbetar 

för att försvara Sverige mot invandrare. I diskussionen berättar några deltagare om sina 

semestrar i hemländerna. De berättar om hur de inte ses som riktiga medlemmar i 

samhället där heller. De ses som svenskar som är och hälsar på. Diskussionen fortsätter, 

och en kille utrycker sig om att bli utvisad från Sverige.  

”Om jag skulle bli kickad från landet skulle jag hämnas. Hämta hela 

Mellanöstern.  Al-Qaida och grejer.” 
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Skämtet följs naturligtvis av en skrattsalva. I skämtet ligger dock att man skojar 

med en föreställning om att alla med någon form av ursprung i Mellanöstern har 

kopplingar till Al-Qaida, eller andra organisationer med liknande uppsåt, den andres 

fördomar. Han ger även uttryck för att ha reflekterat över tanken, att det kan finnas en 

riska att han skulle kunna bli utvisad ifrån Sverige. Detta trots att han är född i Sverige, 

och är svensk medborgare. 

En av sjätteklassarna uttrycker att han inte blir sedd av det svenska samhället.  

”De ignorerar en typ, de kollar snett på en här.”  

Han och en till pojke i gruppen ger sedan ett exempel på hur de i ett möte med 

Den andre kan bli behandlade. 

”Jag la mina fötter på en pall en gång” 

”Det gjorde jag också” 

”Men man ska inte göra så” 

”Det kom en man förbi och frågade om ni gör så där i erat land. Och vi 

bara..å… nej Han sa ta ner då och sen stack han. Han var svensk.” 

”Där ser du ett exempel.” 

Dessa två uttalanden visar hur de känner att de inte blir sedda och ignorerade av 

det svenska samhället, tills de gör någonting som betraktas som fel. Först då 

uppmärksammar det svenska samhället dem. I mötet med den andre blir de bedömda 

utifrån att vara invandrare som gör fel, när de gör någonting som många barn gör. De 

använder detta exempel för att visa hur samhället ser på dem när de blir sedda. 

Upplevelsen blir en bekräftelse på hur svenskarna ser på dem, som invandrarbarn.  

Staten och institutioner 

Under denna rubrik innefattar vi hur sjätteklassarna ser på samhället i form av de 

institutioner som har makt över deras liv. Statens bild av dem, och deras bild av staten, 

kan vi inte utläsa ur gruppdiskussionerna, men andra institutioner som de känner sig 

påverkade av är sådana som hyresvärdar, arbetsgivare, och polis. 

Den strukturella och institutionella diskrimineringen på grund av etnisk och 

religiös tillhörighet drabbar dessa människor dagligen på arbetsmarknaden och i 
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arbetslivet, i boendet, i skola och utbildning, hur man blir behandlad av polisen och 

rättsväsendet, i medier, inom politiken, i kontakten med myndigheter. Vardagsrasismen 

finns väldokumenterad bl.a. i en rapport baserad på hearingar och fokusgruppsstudier i 

tre stora städer, Malmö, Göteborg och Stockholm. (SOU 2005: 69). 

I diskussionerna talade barnen även om hur de upplever att samhället ser på dem, 

och hur de ser diskriminering i samhället. De berättar om hur samhället särbehandlar 

människor med invandrarbakgrund.  

”Det är svårare skaffa jobb” 

”Om man heter Abdullah typ Muhammed” 

”De visa i nyheterna. De ville flytta in typ hyra i Botkyrkabyggen De 

ringer, de vill ha jobb. Nej, hyra. De säger finns ingen plats. De testar så 

dära, sen en svensk ringer och då finns det plats.” 

Under diskussionen berättar de om hur de ser att samhället inte ser dem som 

fullvärdiga medborgare, riktiga svenskar. Denna bild av samhället delas av alla 

deltagarna i gruppen. Bilden av samhället, och den andres syn på dem, är någonting 

som de får bekräftat genom media, även om de inte upplevt den med egna upplevelser 

själva.  

”De visar överallt. Om man ringer så säger de, kom så får vi se dig, sen får 

man inte jobb” 

”Om man är invandrare har man svårare att få jobb” 

”Det är kanske därför vi bor i Nygård” 

”Förort” 

De sätter in sig själva i denna kontext, och kan därmed dra slutsatsen att de, på 

grund av att de inte är riktiga svenskar, kommer att få svårare att skaffa sig ett arbete i 

framtiden, i Sverige. De ger även uttryck för att det inte räcker att kunna tala svenska 

språket. När arbetsgivaren kan se att de inte ser ut som den riktige svensken ser ut. 

Diskussionen fortsätter med att de gör en koppling mellan det svenska samhällets syn 

på och behandling av dem, som en av anledningarna till att de bor i Nygård, eller någon 

annan förort. Inom förorten är de inte annorlunda, och blir inte behandlade sämre än 

andra i sin omgivning. 
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Sammanfattning 

Nu har vi behandlat intervjuerna och sett dem ur ett perspektiv där vi tittat på hur 

barnen förhåller sig till samhället, och hur de definierar sig själva i förhållande till det. 

Vi kan se att barnen genom att definiera den andre, att sätta etiketter, och på detta sätt 

definierar sig själv. Under samtalen kan vi se ett antal punkter i barnens bild av sig 

själva och det samhälle de lever i. 

Under samtalen med sjätteklassarna kan vi se att en stor del av identiteten som de 

ser hos dem i förhållande till samhället är bunden till etnisk tillhörighet. Vid 

definitionen av personen mig, används den andre som en del av att identifiera sig själv. 

I identifikationen av sig själv, är den andre svensken, och det svenska samhället. Barnen 

ser inte på sig själva som svenskar, vilket görs väldigt tydligt i citatet ”Jag är född i 

Sverige, svensk medborgare”. De ser en skillnad på detta att vara medborgare i Sverige, 

och att vara svensk.  

En annan viktig del i samhällets betydelse för barnens självbild och 

identitetsutveckling, är hur samhället ser på dem, men ännu viktigare, hur barnen 

upplever att samhället ser på dem. Här kan vi se att bilden av det svenska samhället ofta 

är sådant att de upplever hur även svenskarna ser dem som icke svenskar, och att de inte 

riktigt är fullt ut välkomna i det svenska samhället. Denna känsla finns i mötet med den 

andra, svensken, och visar sig flera gånger under gruppdiskussionernas gång. Även i 

vid mötet med arbetsgivare och dylikt finns denna känsla med, och vetskapen av att de 

undanhålles möjligheter i det svenska samhället, på grund av den etniska tillhörigheten. 

Identiteten i förhållande till det svenska samhället blir således inte helt 

okomplicerad. En del av identiteten kan beskrivas i hur barnen ser sig själva med 

positiva egenskaper, i förhållande till de etiketter som de kan sätta på den andre. De ser 

sig som varma, och solidariska, i ett samhälle där de hjälper och ställer upp för 

varandra. En annan del i identitetsbyggandet är den bild av sig själva de får ifrån 

samhället. Denna bild beskriver de ofta som att de inte är som övriga i samhället. 

Bilden är dessutom att de är utanför samhället, och att de inte riktigt hör hemma i det 

svenska samhället.  

Ungdomarna förstår att det finns diskriminerande mekanismer i samhället som 

deras föräldrar, släktingar och de själva utsätts för. De förstår det också genom att de 
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ser att svenskarna inte väljer att bo i Nygård. De vet att de är segregerade och utanför 

det svenska samhället.   

 

Stadsdelens betydelse 

I denna del kommer vi att behandla sjätteklassarna, och deras självbild i 

förhållande till den stadsdel de växer upp i. Vi vill ge en bild av hur de ungdomar vi 

pratat med beskriver sin hembyggd Nygård, och hur de ser denna i förhållande till andra 

platser. Vi vill även ge en bild av hur ungdomarna ser på sig själva i förhållande till den 

uppväxtkontext som stadsdelen betyder för dem. 

om Nygård 

Nygård är en stadsdel i norra Botkyrka. Det är en del av miljonprogrammets 

bostadsområden som byggdes mellan 1965 och 1974. Områden som kännetecknades av 

höga tätt byggda hus i en torftig miljö, där folk började flytta in redan innan kommunen 

hade fått i gång den grundläggande servicen för invånarna. Den beräknade inflyttningen 

till storstäderna avstannade och det fanns gott om lediga lägenheter i de nybyggda 

områdena. Samtidigt rådde det brist på arbetskraft och Sverige importerade under några 

få år ca 250 000 utländska arbetare och deras familjer. Dessa människor behövde 

någonstans att bo och hamnade i stor utsträckning i miljonprogramsområdena. Nygård 

är i dag ett etniskt segregerat område, där över nittio procent av invånarna kommer från 

andra länder och kulturer. Många av de flyktingar som kom till Sverige under perioden 

1987-1993 placerades här. Området är inte bara etniskt segregerat, utan även socialt och 

ekonomiskt. De undersökningar som har gjorts om segregationen i storstäderna 

(Socialstyrelsen 1997; 14 och SOU 1997; 118) visar på att det inte är ett resultat av fritt 

val och viljan att bo tillsammans med sina landsmän, utan är ett resultat av en 

segregation som bygger på ekonomiska och sociala grunder. En del forskare har 

framfört den gängse uppfattningen att problemet uppstår som ett resultat av 

invandrarnas strävan att bo nära varandra, för att söka trygghet och behålla sin 

kultur. ”Man har inte kunnat observera några generella tendenser att en och samma 

etnisk grupp bor i ”sin stadsdel”. Avsaknaden av sådana tendenser och det faktum att 

det ofta är tiotals olika nationaliteter som bor tillsammans samtidigt som en mycket hög 

andel – invandrare och infödda svenskar – har sociala problem, ger inte fog för 
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påståendet att det är viljan att bo med sina landsmän som styr den etniska segregationen. 

Snarare verkar finnas tendenser att segregationen i första hand är en klassfråga” (SOU 

1997; 118 s54). 

Länge var Nygård någonslags ”mellanlandningsstation” där man bodde tills man 

fick möjlighet att flytta till ett ”bättre” område. De elever som idag går i Nygårdskolan 

är barn till de föräldrar som valde att stanna kvar i området och rota sig  för att bilda 

familj och leva där. En del pappor har själva gått i Nygårdskolan. När man kommer 

som besökare till Nygård får man känslan av en väl fungerande stadsdel. Trots att 

kommunen inte verkar ha satsat en krona på att rusta upp och renovera i större 

omfattning är det rent och snyggt jämfört med andra stadsdelar. I centrum kan man se 

vakter som umgås med folk och ger ibland någon förbipasserande en kram eller hälsar 

genom ta i hand. Många känner dem. De har nämligen ett förflutet som 

områdets ”värstingar” men som idag har blivit laglydiga medborgare och gör någonting 

bra av sina tidigare liv. Det känns att folk bryr sig om varandra och verkar trivas i 

området. Det är också vad som tydligt kommer fram i samtalen med sjätteklassarna. 

Man betonar befolkningssammansättningens betydelse; alla är ”blattar”, ingen känner 

sig annorlunda, tryggheten; trots att en viss kriminalitet förekommer. Dock känner man 

en viss rädsla för de svenskar som nu börjar flytta in i området. De som har tankar på att 

flytta från området eller pratar illa om det ser man närmast som förrädare.  

Gemenskap i stadsdelen 

I våra diskussioner med sjätteklassarna, har en de ägnats åt att prata om hur de 

beskriver Nygård. När de pratar om Nygård, beskrivs stadsdelen ofta i positiva ordalag. 

De beskriver Nygård som sitt hem, en plats för gemenskap med andra som bor där. Vi 

tittar på ett utdrag ur en av gruppdiskussionerna om Nygård. 

”Vad är bra med Nygård?” 

”Alla är blattar” 

Detta svar följs av spridda skratt i gruppen. Det råder delade meningar bland 

deltagarna om huruvida denna benämning på dem ska användas, och om det är 

någonting som de identifierar sig med. Diskussionen fortsätter. 

”Man ska inte säga…” 
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”Är det bra?” 

”Ingen är utanför alla är inne” 

I denna diskussion som deltagarna i gruppen förde kan vi se att de upplever 

Nygård som en plats där de känner gemenskap med andra människor. Uttrycket om att 

alla är blattar, används för att beskriva Nygård som en plats där man inte känner sig 

utanför på grund av att man inte ses som svensk. Pojken som fällt uttalandet förtydligar 

sig sedan och utvecklar sitt uttalande med frasen ”Ingen är utanför, alla är inne”. Här 

säger han någonting som på ett sätt kan beskriva många delar av de diskussioner om 

stadsdelens betydelse för självbilden, som vi fört i diskussionsgrupperna.  

Han ger uttryck för att man inte bara slipper behöva vara orolig för att vara 

utanför samhället i Nygård. Nygård beskrivs som en plats där han kan vara sig själv, 

och även att han kan bli uppskattad för den han är. Detta tema kommer att fortsätta att 

återkomma i våra diskussioner med sjätteklassarna. 

Under en annan diskussion om hembygden, får vi ett liknande svar på 

frågeställningen om vad som är bra med Nygård. Här säger en elev att: 

”Nygård är bra, för här  kan ingen kalla oss för svartskallar.” 

Även här ser vi att eleven beskriver Nygård som en plats där han kan känna 

gemenskap med omgivningen, och där han inte blir illa behandlad på grund av sitt 

etniska ursprung. Detta innebär även att han ser att om han hade bott på en annan plats, 

eller vistas på annan plats, så blir han behandlad på ett annat sätt. Han upplever att han 

får en negativ etikett satt på sig, av den andre. 

Det leder oss till en diskussion som fördes i gruppen vid ett annat tillfälle. Har 

diskuteras Nygård i förhållande till andra platser. 

”Vad skulle ni tycka om att gå i en skola, där det skulle vara flest svenskar?” 

”Nej, nej nej…” 

”Det skulle vara svårt” 

”Jag skulle inte… kunna leva” 

”Jag skulle inte tåla språket       (skratt)” 

24  



 
 

I denna diskussion berättar eleverna om Hur de ställer sig inför tanken att leva och 

gå i skolan på en annan plats än i Nygård. De beskriver sina känslor inför denna tanke, 

först med att slå ifrån sig tanken. Sedan utvecklas resonemanget kring oviljan att bo och 

gå i skolan utanför Nygård. En del i oviljan, förklarades genom orden ”Jag skulle inte 

kunna leva”. Det gruppdeltagaren berättar om här är hur han känner, att han skulle vara 

begränsad i hur han lever sitt liv.  

En annan beskriver hur han inte skulle tåla språket. Detta leder till diskussionen 

om språkets betydelse vilken kommer att behandlas mer senare. Han ger uttryck för att 

det i Nygård finns ett språk, en dialekt, som inte talas på andra platser i Sverige. Detta 

bidrar till en gemenskap, och vikänsla som de känner med sin omgivning i Nygård. 

Den sociala gemenskapen beskrivs även på ett annat sätt i en annan diskussion 

med en grupp elever. Vi tar och tittar lite närmare på en liten del av den diskussionen, 

där två gruppdeltagare talar med varandra om stadsdelen. 

”Skulle du kunna flytta härifrån, till Gammelgård?” 

”Nej, Aldrig. Vem har sagt det?” 

”Din Syster.” 

”Hon ljuger.” 

I diskussionen blir den eleven som frågades om möjligheten att han skulle flytta 

från Nygård lite förnärmad. Samtalen med eleverna visar om en sammanhållning i 

Nygård, där man håller ihop, och hjälper varandra. Ungdomarna visar upp en stolthet 

över den egna stadsdelen, och undviker inte att säga att de kommer därifrån. När han får 

höra om att hans syster sagt att de kanske ska flytta till Gammelgård, eller att han skulle 

kunna flytta dit, vill han inte kännas vid detta. Han vill inte visa upp för gruppen att han 

skulle kunna flytta. En liknande sak händer i en annan gruppdiskussion som vi hade 

med några elever. 

 Den diskussionen handlade om att någon i gemenskapen sagt att Nygård hade ett 

lite dåligt rykte utanför stadsdelen, och att det skedde mycket brott där. 

Gruppdeltagarna gillade inte att någon i gemenskapen hade talat illa om Nygård. De 

ville genast ta reda på vem som sagt detta om den stadsdel där de bor. Även detta visar 

på en gemenskap som gruppdeltagarna känner med sina medmänniskor i Nygård, och 
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att man håller ihop och ställer upp för varandra. Det kan även visa på ett socialt tryck i 

gemenskapen, man talar inte gärna illa om den egna stadsdelen. 

Trygghet i stadsdelen 

I våra gruppdiskussioner mes sjätteklassarna var ett återkommande inslag i 

diskussionerna om stadsdelen Nygård, begreppet trygghet. Många av sjätteklassarna 

säger att en av de bra sakerna med Nygård är att de känner sig trygga där. Vi kommer 

nu att gå igenom några av dessa diskussioner. I diskussionerna märkte vi att deltagarna i 

gruppdiskussionerna ser olika aspekter i diskussionen om trygghet i stadsdelen.  

Vid börjar med en diskussion där man kan se olika synsätt på tryggheten i Nygård, 

och hur deltagarna i gruppdiskussionerna upplever den.  

”Ni känner er trygga här då?” 

”Jaa!”  

(flera håller med) 

”Trygga? Det är ju typ de värsta brotten här” 

”Ja, men man känner typ alla här, man kan gå till vem som helst här” 

Under denna diskussion tar deltagarna upp två olika aspekter på hur de ser 

tryggheten i Nygård. Den ena bilden är ett Nygård där brottsligheten skapar otrygghet. 

Den andra bilden av Nygård där stadsdelen ses som trygg, och där man har en social 

gemenskap med sin omgivning. Bilden av brottsligheten i Nygård berättar 

gruppdeltagarna om, att det alltid händer någonting på kvällarna, och att polisen ofta 

kommer till centrumet på kvällarna. De berättar om den brottslighet i Nygård de hört 

talas om genom familj och bekanta, och den brottslighet som de upplevt genom media, 

som tv. Brottsligheten är någonting som de ser spår av, och får del av genom 

mellanhänder. De upplever den inte direkt själva. Bilden av det brottsliga Nygård 

upplever de dels genom den andres bild av Nygård. 

Det stora intrycket i diskussionerna är att sjätteklassarna upplever Nygård som 

tryggt. Tryggheten upplever de genom gemenskapen i närsamhället, och knyter åter till 

frasen ”Ingen är utanför, alla är inne”. Tryggheten ligger i ett öppet samhälle, där 

sjätteklassarna känner många, och kan knyta stora sociala nätverk, eller som 

gruppdeltagaren sa: ”men man känner typ alla här, man kan gå till vem som helst här”.  
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Diskussionen om trygghet i stadsdelen fortsätter på temat om gemenskap, och att 

känna sin omgivning. Vi fortsätter med att titta närmare på en diskussion som fördes 

under en gruppdiskussion. Tre sjätteklassare diskuterar Nygård och tryggheten där. 

”Jag gillar Nygård för det är så bra. Man känner sig trygg i Nygård.” 

”Ja, man trivs.” 

”Ja man känner inte att det har flyttat in nya människor, men ibland kan det vara 

lite jobbigt. Då kan man vara lite rädd för nya människor, som man inte känner.” 

”Det har flyttat in mer svenskar i mitt hus.” 

I denna diskussion utvecklar de synen på tryggheten i stadsdelen. Tryggheten 

innebär att de känner till vilka människor som omger dem, och att människor delar 

koder i gemenskapen. Här ser vi även en diskussion om hur de känner att tryggheten 

kan minska. En flicka beskriver hur hon känner att det känns jobbigt ibland när det 

kommer nya människor som flyttar in i närheten, då hon inte vet hur dessa människor 

kommer att bete sig. En annan deltagare i gruppen berättar då att det flyttat in fler 

svenskar i hennes hus. Det finns en oro för det okända. De uttrycker i diskussionerna 

även en rädsla för att missförstånd ska uppstå, och att bli dömda. De har en bild av hur 

den andre ser på dem, och har även en bild av den andre. En del av de erfarenheter de 

har av de svenskar som tidigare flyttat in i stadsdelen, har varit att de varit stökiga, och 

haft sociala problem.  

Om Nygård och andra stadsdelar 

Under diskussionerna om stadsdelen Nygård dök även frågan upp om Nygård och 

andra stadsdelar. Hur sjätteklassarna ser på Nygård i förhållande till andra platser. Hur 

de beskriver andra platser kan hjälpa till att beskriva hur de ser på den egna stadsdelen 

Nygård. Under diskussionerna om Nygård beskrivs Nygård som en plats där det inte 

bor några svenskar. Detta syns extra tydligt under en diskussion, när en medlem i 

diskussionsgruppen säger detta. 

”Dom (svenskarna) bor i Östermalm. Det finns kanske 15 svenskar i hela Nygård. 

Det bor mest invandrare här. Det är bra.” 

I denna diskussion berättar sjätteklassaren om hur denne ser på Nygård, och att 

det inte bor särskilt många svenskar där. Uppfattningen att svenskar bor på Östermalm, 
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kan även ses ur ett klassperspektiv, där man ser en klasskillnad på svensken och 

Nygårdsbon. I denna diskussion ser de sig själva lite som arbetarklassen i ett 

arbetarklassområde, i förhållande till den andre, svensken. 

Under denna och andra diskussionstillfällen med sjätteklassarna, berättar de om 

hur svenskarna inte flyttar till, och bor i Nygård, De bor i de finare områdena, som 

Östermalm och Svenskby. Under en diskussion berättar en deltagare om ett besök han 

gjort i stadsdelen Svenskby. Han berättar om hur det var helt tyst när han kom dit. Det 

fanns inga människor ute. Han beskrev det som att svenskar dom sitter inne hemma hos 

sig, i varsitt hus, de umgås inte med varandra. Detta ställer han emot hembygden 

Nygård där han upplever det som liv och rörelse. Han beskriver Nygård som en levande 

stadsdel. 

Sammanfattning 

I Samtalen med sjätteklassarna kan vi se några punkter som vi ser som viktiga 

delar i deras självbild, och som gruppdeltagarna lyfter fram i diskussionerna.  

Gemenskapen i stadsdelen lyfts fram som en positiv aspekt om Nygård. 

Stadsdelen beskrivs som en plats där sjätteklassarna känner att omgivningen delar deras 

sociala koder, och språk. Frasen Ingen är utanför alla är inne beskriver gemenskapen 

på ett bra sätt. Ungdomarna känner att de kan vara sig själva i Nygård, och accepteras 

för det. I begreppet gemenskap i stadsdelen kan vi räkna in språkets betydelse, sociala 

koder, och ett öppet samhälle. 

En annan viktig del i ungdomarnas beskrivning av Nygård är tryggheten som de 

känner i stadsdelen. Vi har i gruppsamtalen sett att begreppet trygghet i Nygård är 

dubbelt för många av sjätteklassarna. Det finns en positiv aspekt i trygghetsbegreppet, 

men även en negativ. Den negativa aspekten av trygghetsbegreppet i Nygård har att 

göra med den andres bild av Nygård. Ungdomarna vet att Nygård är ett område med 

mycket brottslighet. Detta har de sett spår av och hört om av familj, vänner och bekanta. 

Det är en bild som de även får genom mediernas rapportering. 

Den positiva delen av begreppet trygghet hör samman lite med gemensamheten i 

stadsdelen. Deltagarna i gruppdiskussionerna känner att de kan röra sig fritt i Nygård. 

De ser Nygård som ett öppet samhälle där de kan lätt kan knyta stora sociala nätverk i 
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sin omgivning. I diskussionerna med sjätteklassarna har de även talat om Nygård och 

andra stadsdelar. De ser att det nästan inte bor några svenskar alls i Nygård, samtidigt 

som de säger att svenskarna bor i de finare områdena. De får en bild av att Nygård ses 

som en sämre plats att bo på. Detta bidrar till känslan av att de inte riktigt är med i det 

svenska samhället. 

 

Skolans betydelse 

Skolan som institution överför beteendemönster, normer och värden från en 

generation till nästa. Skolan förmedlar en bild till eleverna vad som är normalt och 

avvikande, önskvärt eller inte önskvärt, hur människorna ska leva och verka i samhället. 

Barnen vistas en stor del av sin tid i skolan och den har stort inflytande på barnens 

utveckling, deras sociokulturella identitet och självbild.   

Den värdegrund som skolan ska utgå i från står beskriven i läroplanen Lpo 94. 

Den nya läroplanen slår fast vissa gemensamma värden som ska vara gemensamma för 

alla och som inte är förhandlingsbara.  

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran 

till rättskänsla, generositet och ansvarstagande” (Lpo 94; 12) 

Formuleringen ”kristen tradition och västerländsk humanism” visar på ett ”vi – 

de” tänkande. Vi skiljer oss från den Andre som är annorlunda och som inte har Våra 

värderingar, eller ”genom att monopolisera och etikettera det goda som tillhörande 

västvärlden och kristendomen” (Linde; Lahdenperä; 117) 

I läroplanen står det vidare om de värden som ligger i en kulturell 

mångfald; ”Medvetenheten om det egna och delaktigheten i det gemensamma 

kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan 

att förstå och leva sig in andras villkor och värderingar.” (Lpo 94; 13). Det 
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gemensamma kulturarvet kan tolkas som det svenska, som ska ge barnen en trygg 

identitet. Sedan talar läroplanen om ”förmågan att leva sig in i andras villkor och 

värderingar”. Man delar upp och gör en skillnad mellan Vi och Andra. ”Etnocentrism 

med tron på egen kulturell överlägsenhet kommer fram i styrdokumenten på olika sätt” 

(Linde 2001; Lahdenperä, s120) 

Alla barn oavsett religion, ursprung och kön har samma primära behov att lära sig 

saker och ting, att förkovra sig. Segregerade områden leder till att skolorna är 

segregerade. Skolan är ett av de få platser där Nygård-barnen kommer i kontakt med 

svenskar. Skolan blir då den samhällsinstitution där de lärare som man i skolorna 

definierar som svenska som får representera ”det svenska” som barnen i Nygård möter 

och får erfarenheter av under sin skoldag 

Språket i skolan 

Social och ekonomisk segregation leder till språkliga barriärer. Det är ingen ny 

företeelse. Skolan har alltid präglats av medelklasskultur och medelklassens språk. Det 

är i grund och botten samma svårigheter som möter arbetarbarnen, och tidigare 

bondebarnen. Skolan är en värld där den så kallade medelklassens språk- och 

begreppsvärld dominerar. Barn kommer till skolan med kulturella och språkliga 

kunskaper som skolan inte frågar efter. Det finns sociala, ekonomiska och kulturella 

strukturer i samhället som har bestämt vad som ska stå i läroplanen och vad som räknas 

som kunskap. I dag testar man kunskaperna i årskurs 5 och 9 i de tre kärnämnena 

svenska, matematik och engelska. Därigenom signalerar man till barnen att det är de 

ämnena som anses som viktig kunskap. Andra kunskaper räknas inte.  

Skolundervisningen bygger traditionellt på de språkkunskaper som läraren kan 

förvänta sig hos elever ur den språkliga majoriteten. Skolan och undervisningen bygger 

på och  utgår ifrån att barnen har en viss språklig bas och ett visst ordförråd när de 

börjar skolan. Barnen i Nygård är för det mesta födda i Sverige, men har föräldrar som 

kommer från andra länder och har inte avancerat särskilt långt när det gäller det svenska 

språket. Barnens modersmål är oftast inte särskilt utvecklat. Det leder till att de varken 

har någon riktig bas i modersmålet och inte heller någon bas i svenska språket. Barnen 

blir vad man brukar kalla ”halvspråkiga” (Hansegård 1979). Det ställer andra krav på 

lärarna som arbetar där. De måste alltid vara uppmärksamma på att barnens 
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begreppsvärld är annorlunda och att de måste utgå från den nivå som eleverna befinner 

sig på och bygga vidare på den. 

Språket är väsentligt som kommunikationsmedel och många av de konflikter och 

problem som uppstår under en skoldag har sin grund i språksvårigheter, olika 

begreppsvärldar och missuppfattade koder. Biträdande rektor på skolan berättar för oss 

om en elev som hade kommit till honom och varit jätte ledsen. De sparar till en 

klassresa och läraren hade sagt att; ”Jag ska räkna vartenda öre för att se hur mycket 

pengar vi har”. Barnet hade förstått att ”öre” är ju jätte lite pengar och undrat vart alla 

pengarna hade tagit vägen! Om inte läraren förstår att det hela handlar om missförstånd 

på grund av språket, känner hon sig bara anklagad för stöld av klasskassan. De som 

arbetar på skolan måste vara medvetna om att många konflikter har sin grund i språket.  

Lärare och vikariers betydelse 

I våra gruppsamtal med sjätteklassarna om skolans betydelse för deras självbild, 

kom en stor del av samtalen att handla om vikarier på skolan. Det var tydligt att 

eleverna hade haft en del erfarenheter av vikarier på skolan. Under denna rubrik 

kommer vi att behandla lärarens och vikariens roll för barnens självbild.  

När vi talar med eleverna om skolan och deras ordinarie lärare, berättar eleverna 

om att de trivs med dessa lärare. Lärarna känner dem och förstår deras behov. De 

beskriver lärarna som en trygghet i skolan. Lärarna sätter inte etiketter på dem, och de 

sätter inte negativa etiketter på lärarna. Lärarna har blivit en del av gemenskapen, där 

eleverna känner dem, och kan lita på dem.  

När vi diskuterar lärarens roll i skolan, återkommer gruppdeltagarna ofta till 

diskussionen om vikarier. De berättar om vikarier som inte behandlar dem med respekt. 

Ofta handlar diskussionen om vikarier om en speciell vikarie de haft. Denna vikarie har 

varit sällsynt dålig enligt gruppdeltagarna. Några av gruppdeltagarna beskriver vikarien, 

som vi kallar Erik i fortsättningen. 

”Vi har alltid haft sjuka vikarier.” 

”Ja vi slänger ut alla. Dom säger idioter till oss. De kastar runt stolar.” 

”Ja Erik. Han sa idiot till mig, han sa att jag är tråkig, och en idiot. Och då gick 

jag till rektorn, så slängde han ut honom.” 
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”Han sa att vi är tråkiga människor, och att vi inte är normala.” 

”Han kastade en kompis på en bänk.” 

”Vem?” 

”Sånt är oförglömligt, och oacceptabelt.” 

I diskussionen berättar deltagarna om vikarien Erik. En viktig sak som 

sjätteklassarna gör tydligt för oss, är att de vet att det är vikarien Erik som det är fel på. 

De har tagit illa vid sig av hans beteende, men de vet att det inte är de det är fel på i 

detta fall. Medlemmarna i gruppdiskussionen berättar om att de fick stöd av skolan när 

det berättade för skolans ledning och berättade om vikarien. Detta är en viktig reaktion 

för eleverna. De känner att skolan stod på deras sida i konflikten med Erik, och 

bekräftade att dennes handlande inte var accepterat av skolan. 

Ungdomarna i diskussionsgruppen fortsätter att berätta om vikarier och Erik i 

synnerlighet. I diskussionen ser bi även hur vikarier i skolan kan ge barnen en bilda av 

den andre, hur svenskar är, och hur de ser på eleverna i Nygård. I följande diskussion 

beskrivs just detta. 

”Han sa djävla svartskallar till mig, Rita, och Hassan.” 

”Han är emot invandrare, det sa han till mig. Det är sådana svenskar vi 

menar. Det gillar jag inte när någon säger till mig att jag är svartskalle. Det 

är ett jättefult ord faktiskt. Det sårar oss” 

Här ser vi hur vikarien skapar och bekräftar en av de bilder som eleverna har av 

det svenska samhället. Han bekräftar bilden av att svenskar inte vill ha invandrarna som 

en del av Sverige. Medlemmarna i diskussionsgruppen ser denna vikarie som ett 

exempel på hur de negativa aspekterna hos svenskar ser ut, och använder honom som 

en bekräftelse på en del av de fördomar och etiketter de sätter på den andre i arbetet 

med att definiera sig själv. De upplever det mycket stötande när någon sätter negativa 

etiketter på dem, särskilt när det är någon som borde veta bättre, som en lärare. 

Det är efter denna vikarie de jämför andra vikarier i skolan. Han är den mall de 

förväntar sig att kunna se hos en ny vikarie. Ungdomarna berättar om att de inte tycker 

om att få nya vikarier till klassen. De vet inte om denna vikarie kommer att förstå dem 

och de sociala koderna, eller om vikarien kommer att ogilla dem, och sätta negativa 

etiketter på dem. 
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I kontakten med sjätteklassarna, är många av barnen väldigt öppna och 

kontaktsökande. Det är lätt att få kontakt med dem. Under gruppdiskussionerna berättar 

eleverna att det ofta är svårt att få kontakt med vikarierna. De berättar om att många 

vikarier verkar vara rädda för dem, och att de undviker all kontakt med eleverna. Detta 

kopplar eleverna samman med fördomen om den andre, svensken, som kall och 

avvisande. Dessa vikarier ses inte som en del av gemenskapen, till skillnad mot de 

ordinarie lärarna. Eleverna lär inte känna dem, och trivs inte med dem. 

Att vara annorlunda som elev 

Under denna rubrik går vi genom hur eleverna känner sig annorlunda i skolan. De 

berättar om hur de ibland känner sig annorlunda gentemot andra elever i det svenska 

samhället.  

Eleverna berättar om att det ofta är svårt att komma överens med vikarierna. De är 

ofta negativt inställda till nya vikarier som kommer, testar dem innan de känner tillit till 

dem. Vikarierna måste bevisa att de inte uppfyller de negativa förväntningar som 

eleverna har på dem. Vi tittar lite närmar på en diskussion som några sjätteklassare har i 

ett diskussionsmöte med gruppen. 

”Några tål inte oss och vi tål inte de och då blir det kaos och då blir det 

bråk…” 

”Det blir missförstånd” 

”Kolla! De vet inte hur vi är annars, och då när vi är så, så då tar de det 

hårt. Och de tror att vi är så varje gång. Och vi är ju så (fniss)” 

”Vi invandrare, vi är ju lite så där annorlunda. Vikarien som kommer tror 

att vi är såna där vanliga barn” 

”Vanliga!    (Skratt)” 

”Alltså, som svenskar typ. Vi är invandrare alla.” 

”Då blir det problem?” 

”Ja, för de tror att vi är så här typ tysta” 

I denna diskussion berättar eleverna om hur de reagerar när de känner att vikarien 

är inställd på att de är ett problem. De känner av den andres förutfattade meningar om 

dem och reagerar därefter. Kaos och bråk är inte någonting som de efter strävar och 

tycker om. De säger att kaos och bråk med vikarier beror på missförstånd i 
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kommunikationen mellan elev och vikarie. De känner att vikarien har en bild av dem 

som bråkiga. I diskussionen talar gruppmedlemmarna även om hur de ser sig som 

annorlunda mot den vanlige eleven, och att vikarierna jämför dem med den vanlige 

eleven. Den vanlige eleven ser de som den svenska eleven, den andre, en norm som de 

känner att de jämförs med. De säger att de beter sig annorlunda mot en vikarie, som inte 

förstår dem, mot hur de är i vanliga fall när de har en lärare som de känner förtroende 

för, och som de trivs med. I den fortsatta diskussionen förtydligar deltagarna sin bild av 

hur vikarierna ser på dem. 

”De där som inte känner oss tror att vi är typ värsta kaosbarn.” 

”Du vet ju hur vi är.” 

De talar om hur vikarierna inte känner dem, och inte vet hur de är. Återigen 

upplever de att vikarierna har förutfattade meningar om dem, och att de är annorlunda. 

Eleverna uppskattar när en lärare eller tillfällig lärare, inte ser på dem som annorlunda 

barn. De berättar om en vikarie som de tycker var väldigt bra. Hon hade inte sett dem 

som problem, utan tagit med sig kunskap till klassrummet som eleverna uppskattade 

och tyckte var intressant, och viktig. Läraren underskattade inte elevernas vilja att lära 

sig. 

Att förstå varandra i skolan 

I gruppdiskussionerna talar eleverna om att bli förstådda i skolan. För vikarier kan 

det vara svårt att sätta sig in i det språk eleverna använder, och de sociala koder som 

finns i gruppen. Detta är även någonting som eleverna upplever att de ordinarie lärarna 

kan ha svårt för ibland. Här förklarar en deltagare i en gruppdiskussion hur han upplevt 

att en lärare missförstått vad han menat i en situation. 

”De förstår illa, på ett annat sätt.” 

[…] 

”Om du vill göra något och då förstår de mig illa.” 

”Du menar att de missuppfattar?” 

”Ja, om jag säger att du är snygg t.ex. jaha och då börjar de skrika” 
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Med dessa ord visar han att lärarna inte har svårt att förstå orden han använder. 

Missförstånd uppstår när ordens mening och sammanhang ska tolkas, och sättas in i ett 

samanhang. Det är inta alltid lätt att förstå vilka sociala koder barnen använder sig av.  

Likaså är det svårt för eleven att se ett samband, när läraren försöker lugna ner en 

klass under ett lektionspass där det varit en stökig stämning. Eleven upplever det som 

att läraren tycker att eleven gjort fel i det han eller hon sagt till någon annan, när läraren 

kanske istället kar reagerat på den totala stämningen i klassrummet. 

I gruppdiskussionerna nämner en del elever även att det inträffar att de inte alltid 

förstår vad det är som läraren säger. Läraren kan ibland använda ett för akademiskt 

språk, som eleven kanske inte är van vid, eller att läraren använder uttryck och slangord 

som inte förekommer i elevens värld. Ett exempel på detta ser vi i utdraget tidigare där 

biträdande rektorn på skolan berättar om ett missförstånd som uppstått när läraren sagt 

att denne skulle ”räkna vartenda öre” av klassens insparade pengar inför klassresan. 

Sammanfattning 

Under gruppdiskussionerna om skolans betydelse för barnens utveckling, och 

byggande, av en självbild, har stora delar handlat om vikariens roll i skolan. 

Ungdomarna känner sig avvaktande mot nya vikarier i skolan, och är inte trygga med 

dem förrän de bevisat att de kan ses som en del av gemenskapen. Eleverna har 

förutfattade meningar om vikarierna, som till viss del beror på att de haft en vikarie som 

varit riktigt dålig. Efter denne, har andra vikarier jämförts med honom.  

Eleverna berättar om att de ibland känner att de ses som annorlunda, jämfört med 

den normale eleven, den svenske. De ses som mer stökiga och mindre villiga att lära sig, 

än de svenska barnen. De känner att vikarier ofta har fördomar mot dem, och att de 

sätter negativa etiketter på dem. 

Sjätteklassarna berättar om att det ibland kan uppstå problem i kommunikationen 

mellan lärare och elev. Lärare har ibland svårt att förstå vad elever menar, och elevernas 

sociala koder. Eleverna missförstår ibland lärarna, när de använder uttryck som 

eleverna inte kan. 
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Familjens betydelse 

Under denna rubrik kommer vi att behandla familjens betydelse för barnens 

identitetsutveckling. Under gruppdiskussionerna med sjätteklassarna kunde vi se att de 

inte var så intresserade av att tala om hemmet och hur det påverkar deras självbild.  

I diskussionerna berättar deltagarna om sina familjer i form av olika traditioner. 

De berättar om att de i familjen äter mat både från hemlandet, men även mat från andra 

influenser, bland annat svensk mat. Under en lektion berättade läraren att han tyckte om 

Humus*. Detta upplevde elever som positivt. De berättade om att ”Humus” kommer 

från deras hemland, där familjen kommer ifrån. De berättar om familjen som bärare av 

traditioner som de inte upplever i det svenska samhället. När de talar om trygghet i 

stadsdelen kan även familjen vara en del av tryggheten i diskussionen.  

I diskussionen om familjer, berättar deltagare i diskussionsgrupperna om att de 

tycker att det är viktigt att lära sig sitt modersmål. Det är viktigt för att det är en del av 

familjens ursprung. De visar upp en stolthet över att kunna tala sin familjs språk. Under 

diskussionerna om familjen och språket är det viktigt för några gruppdeltagare att 

tydliggöra att deras föräldrar kan prata svenska, och att de kan prata svenska med dem. 

Det är aldrig någon som nämner att föräldrarna inte talar svenska. 

 

Språkets Betydelse 

Modersmålsundervisningen 

I jämlikhetsmålet från slutet av 1960-talet ingick att invandrarna och deras barn 

skulle erbjudas en bra undervisning i svenska språket. Under 1970-talets första år insåg 

man att det också var viktigt att barnen fick undervisning i sitt eget modersmål. 

Språkforskare och pedagoger var eniga om att det var viktigt för ett barns 

språkliga och psykologiska utveckling De eniga forskningsrapporterna låg till grund för 

hemspråksreformen 1976. (SOU 2004;33 s 11). För att kunna lära sig ett nytt språk sågs 

det nödvändigt att ha grundläggande kunskaper i det egna modersmålet. Modersmålet är 

                                                 
* Humus är en kikärtspuré med ursprung i Medelhavsländerna och Mellanöstern. 
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också viktigt för att barnen ska kunna tillägna sig föräldrarnas kulturarv. Enigheten 

bakom hemspråksreformen var total, alla politiska partier ställde sig bakom den. 

Politikerna betraktade hemspråksundervisningen så pass central för barnens utveckling 

att de ville göra den obligatorisk. 

Tio år senare lät det annorlunda. 1985 blev det hårdare restriktioner angående 

vilka elever som ansågs ha rätt till hemspråksundervisningen. Det blev möjligt att 

förlägga den utanför schemalagd skoltid och grupperna gjordes större. I 

budgetpropositionen 1991 gick regeringen så långt som att föreslå en riktad besparning 

av hemspråksundervisningen på 300 miljoner kronor. SOU 2004;33 s 12). 

Från att ha betraktats som ett i princip obligatoriskt ämne har 

hemspråksundervisningen förvandlats till ett tämligen ifrågasatt tillval.  

Enligt Skolverket deltog under läsåret 1990/91 65 procent av de berättigade i 

modersmålsundervisningen, läsåret 2000/01 hade denna andel minskat till 52 procent. 

Läsåret 1990/91 uppgick antalet undervisningstimmar per deltagande elev till 1,27 men 

läsåret 199798 endast till 0,57. I förskolan har siffrorna sjunkit från 60 procent år 1990 

som fick modersmålsstöd, till 13 procent år 2001(SOU 2004;33 s l3) 

Förändringarna sänder signaler till barnen vad samhället anser som viktiga 

kunskaper i skolan och som nyttiga kunskaper i det svenska samhället. Det är en 

nedvärdering av typiska invandrarspråk till förmån av svenska, engelska, tyska och 

franska. Det sänder signaler till barnen att dessa elever är mindre värda att satsa på. Det 

här är ekonomiska nedskärningar som är direkt riktade mot invandrarbarnen och som 

påverkar elevernas bild på sig själva och hur de uppfattar att samhället och skolan ser 

på dem.  

Gruppdeltagarna om språkets betydelse. 

I diskussionerna med ungdomarna i grupperna berättar de om språkets betydelse 

för deras utveckling av sin självbild. I diskussionerna inriktar de sig på tre punkter i 

språkets betydelse för självbilden. Dessa är att vara annorlunda, att vara speciell, och 

om modersmålets betydelse. 

Ungdomarna berättar om hur de känner sig annorlunda gentemot svenskarna. De 

berättar om att de ser skillnader i hur svenskar pratar, och hur de pratar.  
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”Vi är annorlunda. ” 

”På vilket sätt?” 

”Om man tittar så ser man skillnader.” 

”Dom pratar konstigt.” 

”Vi använder slangord, men dom pratar såhär, rent.” 

I diskussionen berättar de att de är annorlunda i sitt språk, där de ser att 

svenskarnas språk är rent, samtidigt som deras eget språk innehåller fler slangord. Vi 

upplever att det i ungdomarnas berättelser om språket finns en dubbelhet i hur de ser på 

det språk de talar till vardags. De känner att de är annorlunda, och att deras språk inte 

riktigt är lika fint som den renare svenskan. Det finns en annan del som berättar om hur 

de känner en stolthet över det egna språket. De berättar om hur de ser på det egna 

språket som utvecklande. De tar i det egna språket in influenser från olika delar i 

omgivningen, och använder ord som blir kallade för slang.  

De berättar även om hur de ser på språket som unikt för den stadsdel där de bor. 

De berättar om att det språk som de talar inte finns någon annanstans utanför det 

område där de bor. I en diskussion berättar de om att de upplever att svenskar försöker 

härma deras språk, och koder. De berättar om hur de ser detta som ett tillgjort och 

konstigt beteende. Men framförallt ser de det som komiskt. De upplever alltså en 

dubbelhet i synen på sitt språk som dels annorlunda, men även unikt. 

En annan del i diskussionen om språkets betydelse handlar om hur de ser på 

modersmålet, och dess betydelse för utvecklingen av ungdomarnas självbild. Många av 

gruppmedlemmarna berättar om att de har gått i modersmålsundervisning, men att de 

inte gör det längre. Några elever berättar om att de slutat på modersmålsundervisningen 

därför att de ansett att de redan kunnat modersmålet tillräckligt bra för att tala med 

andra. De berättar att de inte tycker att det är lika viktigt att kunna skriva och läsa på sitt 

modersmål, som det är att kunna tala det. De berättar om att de inte är motiverade att gå 

på modersmålsundervisningen, när de redan kan språket tillräckligt bra, samtidigt som 

modersmålsundervisningen ligger utanför den normala skoltiden. Det blir för mycket 

besvär för dem, anser deltagarna i gruppdiskussionen. 
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Ungdomarnas framtidssyn. 

Under denna rubrik går vi igenom delar av gruppdiskussionerna med eleverna 

som behandlar deras framtidstro, och vad de tror och hoppas att de kommer att göra i 

framtiden. Under diskussionerna om framtiden visade deltagarna en positiv tro på 

framtiden, och hade idéer om vad de skulle göra i framtiden. De berättar om yrken som 

de vill arbeta med i framtiden. Det varierade mellan olika deltagare, men en trend som 

vi kan se är att många av killarna vill arbeta som professionella fotbollspelare. En del 

vill läsa på universitet. En annan deltagare i diskussionsgrupperna vill bli polis. Många 

vill arbeta inom ett yrke som är relaterat till de idoler de har. Exempel på detta ser vi i 

arbeten som modell, fotbollsspelare, och modefotograf.  

Under diskussionen om framtiden blir det meningsskiljaktigheter mellan tjejerna i 

gruppen och några av killarna. Killarna anser att tjejerna kan jobba i hemmet, och ta 

hand om mannen. Detta håller inte tjejerna med om. En tjej uttrycker det på detta sätt: 

”Nej, inte jag. Jag vill bli nåt bra. Jag ska göra nåt annat av mitt liv.” 

Vad är bra då? 

”Alltså vara nåt. Inte stå och städa.” 

Hon berättar om hur hon vill göra någonting annat av sitt liv än att ha ett 

lågstatusyrke. Det är ett genomgående tema i gruppdiskussionerna, att deltagarna inte 

vill arbeta inom områden som förknippas med låg status.  

I diskussionerna med eleverna, berättar en del om de hinder de ser i Sverige, för 

att kunna uppnå sina drömmar. De berättar om att de känner att det är svårare för någon 

med invandrarbakgrund att få jobb på samma villkor som en svensk. Detta ämne 

behandlas mer tidigare i detta arbete under rubriken samhällets betydelse. Trots dessa 

problem som de ser, är deltagarna i gruppdiskussionerna positiva till framtiden. Många 

av deltagarna berättar om att de skulle vilja flytta utomlands i framtiden, för att göra 

karriär inom deras drömjobb. Det land de flesta vill flytta till, och bo i är USA. Även 

om de skulle flytta kommer de alltid att se Nygård som sitt hem, berättar sjätteklassarna 

om. De säger att de kommer att ”komma hem” och hälsa på så ofta de kan. 
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5. Slutsatser och avslutande diskussion 

Detta är den avslutande delen i arbetet, slutsatser och avslutande diskussion. 

Tidigare i arbetet har vi gått igenom det material som byggts upp i arbetet med 

ungdomarna, där vi presenterat och tolkat de viktigare delarna i deras 

diskussioner. I denna del av arbetet kommer vi att gå igenom de delar som är 

viktiga för deras utveckling av självbild, och koppla dessa till olika teoretiska 

begrepp, som tidigare presenterats. 

Syftet med detta arbete är att förstå hur en grupp sjätteklassare i en skola i ett 

segregerat område upplever villkoren för sin utveckling av sin självbild. 

Undersökningen har haft ambitionen att utgå från barnens perspektiv, och de har fått 

styra inriktningen på de gruppsamtal vi haft med dem till stor del, i den riktning som de 

tyckt varit intressant, samt inom de ramar och mål som vi haft med undersökningen. 

Frågor som vi ställde oss var: Vad är det som är viktigt i utvecklingen av självbilden? 

Hur ser ungdomarna på sig själva? Hur ser de på samhället runt dem, både närsamhälle 

samt det andra samhället, det svenska? Känner de sig som en del av detta samhälle? 

I arbetet kan vi se att deltagarna använder sig av vissa av de verktyg som beskrivs 

i teorin. I teorin beskrivs ett samband mellan jag, och den andre. Detta innebär att man 

ser ett samband mellan hur jag ser på mig själv och hur jag ser på den andre, samt hur 

den andre ser på mig, och sig själv. Denna process påverkar hur jag ser på mig själv. 

Självbilden är beroende av hur jag upplever att den andre ser på mig. I arbetet med 

självbilden används den andre även genom att jag ger den andre egenskaper, och 

etiketter, som skiljer denne ifrån jag. 

Begreppet att vara annorlunda används av deltagarna i diskussionerna. Begreppet 

annorlunda används där de ser en skillnad på sig själva, och den andre. De beskriver sig 

som annorlunda, vilket ofta kopplas ihop i ett negativt sammanhang. Begreppet 

annorlunda kan ställas emot begreppet att vara unik, eller speciell, som istället används 

i positiv bemärkelse.  
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Att vara utanför och att vara inne, beskriver hur deltagarna kan känna en 

tillhörighet i vissa sammanhang och miljöer, samt att känna sig utestängda och 

annorlunda i andra.  

Vi kan i undersökningen se att etnicitet spelar en stor roll i uppbyggandet av 

självbilden hos deltagarna i gruppsamtalen. Detta bekräftar den bild som Lahdenperä 

ger, och som vi tidigare redovisat i arbetet (s.9), där man kan se att etnicitet har en 

dominerande roll i identitetsbilden hos ”invandrare”, när man jämför med en person i 

majoritetssamhället, där denna inte spelar någon betydande roll.   

Begreppen gemenskap och trygghet används när deltagarna beskriver sin närmiljö, 

och hur de ser på relationer med den närmare bekantskapskretsen. Gemenskapen 

beskrivs som en upplevd känsla av att dela grundläggande värderingar, och koder med 

andra i gemenskapen. Det som finns utanför närmiljön och gemenskapen upplevs som 

otryggt av deltagarna.  

Att vara utanför 

När deltagarna i gruppdiskussionerna talar om samhällets betydelse i självbilden 

hos dem, kan vi se att deltagarna inte ser sig som en del av det svenska samhället, detta 

trots att nästan alla av dem är födda och uppvuxna i Sverige. De ser en skillnad på att 

vara svensk, och att vara svensk medborgare. En pojke beskriver det som ”jag är född i 

Sverige, svensk medborgare”. Etniciteten är viktig, och de ser sig inte som svenskar. 

Detta syns även i tidigare studier inom ämnet bland annat Borgström (Borgström 1998), 

och Kamali (Kamali 1999). Kamali (Kamali 1999) visar i sin studie hur det upplevda 

utanförskapet leder till att ungdomar söker sig till alternativa gemenskaper, gäng och 

brottslighet. Vi har inte sett någon tendens hos deltagarna om att söka sig till negativ 

gängbildning.  

Under diskussionen om det svenska samhället berättar sjättaklassarna om hur 

svenskarna ser på dem som invandrarbarn, och inte som en del av samhället. Under 

diskussionerna säger en av deltagarna ”Det känns att de är emot blattar”. De berättar 

om hur svenskarna ser på Sverige som sitt eget land, som försvaras mot de oönskade, 

invandrarna. De berättar om hur det svenska samhället motarbetar dem som invandrare. 

Denna bild har de även fått bekräftad av vissa vikarier som arbetat i skolan, och uttalat 

sig negativt om dem. 
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”Om man är invandrare har man svårare att få jobb” säger deltagare under 

diskussionen, och visar en medvetenhet om diskriminerande strukturer i samhället. 

Kapetanovic (Kapetanovic 2004) skriver om hur ungdomarna upptäcker att de inte är 

riktigt hemma när de åker och hälsar på i deras gamla hemland, de ses som svenskar där. 

Detta berättar ungdomarna om även i vår undersökning, de upplever ett dubbelt 

utanförskap. I diskussionerna går känslan av att vara utanför genom i många av 

diskussionerna. I diskussionerna med sjätteklassarna berättar de om att de märker att 

svenskarna inte vill bo i stadsdelen Nygård, samtidigt skapar de svenskar som flyttar in 

en viss oro bland sjätteklassarna. Stadsdelen ses inte som en del av Sverige. Den bild av 

den egna stadsdelen som de får utifrån, genom tillexempel media, ger en bild av 

brottslighet, vilken ibland kan skapa en otrygghet för dem. Kamali (Kamali 1999) 

beskriver detta med hur en pojke berättar ”Vi bor inte i Sverige, vi bor i G. Jag är 

palestinier och G är mitt hem, lika bra att alla svennarna, de som är kvar lämnar G. G är 

svartskallarnas land”. Vi ser att begreppen att vara utanför, och annorlunda går igen i 

diskussionerna.  

Alla är inne 

När deltagarna i gruppdiskussionerna talar om den egna stadsdelen, beskrivs den 

av en pojke med orden ”Ingen är utanför, alla är inne”. Stadsdelen beskrivs som en 

plats där ungdomarna känner sig delaktiga, och accepterade av samhället runt dem. 

Dessa resultat liknar de som Maria Borgström (Borgström 1998) har om stadsdelen som 

en plats där ungdomarna känner sig trygga. Stadsdelen ses som en oas, i ett samhälle 

där de annars känner sig utanför. För dessa ungdomar ger stadsdelen en upplevelse av 

trygghet. Kamali talar om hur stadsdelen blir en negativ inverkan på ungdomar, där 

utanförskapet i det svenska samhället kan leda till gängbildning, och brottslighet. Hos 

ungdomarna i gruppdiskussionerna, upplevs inte detta. Här har stadsdelen vänts till en 

positiv image för ungdomarna. De ser positiva egenskaper i stadsdelen. Samspelet 

mellan vi och dem används för att se positiva sidor i stadsdelen, gentemot negativa 

etiketter i det svenska samhället.  

Ungdomarna talar om sin stadsdel, och berättar om hur de ser att människorna där 

tillhör en gemenskap. I arbetet med ungdomarna ser vi att tryggheten de talar om ligger 

i den gemenskap de känner med sin omgivning, och med sin familj. Familjen har stor 

betydelse. Den ger en trygghet, och verkar som en kulturbärare genom språk, matvanor, 
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och traditioner. När de talar om tryggheten i stadsdelen ser de en dubbelhet i trygghet. 

De ser gemenskapen och öppenheten i samhället, är de lätt kan bygga sociala nätverk, 

som en positiv trygghet. 

  Deltagarna i gruppdiskussionerna berättar om att de trivs bra i skolan, och känner 

att de vuxna förstår dem och står på deras sida. De berättar om att de blir sedda, och 

bekräftade i skolan. De ordinarie lärarna ses som en del av gemenskapen. I motsats till 

resultaten i Maria Borgströms avhandling (Borgström 1998), känner ungdomarna 

trygghet i skolan. De känner att skolan står på deras sida när de utsätts för fördomar av 

tillexempel vikarier.  

Vi vet att skolledningen har jobbar mycket med att försöka skapa klara och tydliga 

normer och regler i skolan jämfört med hur det var tidigare. Samtidigt har man jobbar 

för att alla elever ska känna sig sedda, bekräftade och omtyckta, eller det som 

Lahdenperä kallar för ”disciplin och kärlek” (Lahdenperä 2004; 67). Det skulle vara 

intressant att studera det fortgående förändringsarbetet  med den nystartade 

skoltidningen, matsalen som ska bli en restaurang och allt som ska leda till att 

Nygårdsskolan ska bli en ”toppenskola”, som är skolledningens ambition och vision. 

Sjätteklassarna visar upp en stolthet över sig själva, sin stadsdel, sin skola, och 

den trygghet som gemenskapen ger. De känner ingen anledning att behöva skämmas 

över Nygård, och dem som bor där.  

Språket, annorlunda eller unikt. 

När ungdomarna berättar om språkets betydelse kan vi se en dubbelhet i 

förhållande till det egna språket. De ser det som annorlunda och någonting som skiljer 

dem från den andre, svensken. De ser en positiv och en negativ aspekt i det egna språket. 

De ser att deras svenska inte är som den rena svenskan, och inte riktigt accepteras i det 

svenska samhället. Det berättar även om hur de ser på det egna språket som unikt för 

deras stadsdel och identitet. De visar upp en stolthet över ett språk som är deras, och 

som de upplever som levande. Kommunikationen mellan lärare och elev i skolan brister 

ofta på grund av språket. Koder kan missuppfattas, och elever kan ibland ha svårt att 

förstå uttryck och begrepp som de inte är bekanta med. Lärarna missuppfattar även 
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eleverna ibland. Missuppfattningar i språk och koder utgör en stor grogrund för 

konflikter i klassrummet, mellan lärare och elev. 

De berättar om att de ser det som viktigt att kunna sitt modersmål, även om många 

har slutat gå på den modersmålsundervisning som skolan erbjuder. De anser själva att 

de kan tala språket tillräckligt bra för att kunna kommunicera verbalt med. Skriftspråket 

anser de inte är lika viktigt. De känner inte att modersmålet ses som viktigt i det 

svenska samhället. De känner sig inte motiverade att vara med på 

modersmålsundervisningen, när de kan tillräckligt, och undervisningen ligger utanför 

skoltid, som någonting extra utöver de vanliga skolämnena. 

Barnens självbild 

I diskussionerna med ungdomarna ser vi att de visar upp en negativ bild av det 

svenska samhället. Svenskarna tilldelas negativa egenskaper och etiketter, som ses som 

en motsats till hur de ser på sig själva. Då svensken beskrivs med negativa termer, 

tilldelar de sig själva positiva. De ser sig själva som varma, omtänksamma, och 

solidariska. Det finns en dubbelhet i sjätteklassarnas självbild. Den bild de får utifrån, 

från den andre, ställs emot deras egen bild av sig själva. Den bilden som de får från det 

svenska samhället, beskriver dem som annorlunda. De är inte riktiga svenskar, och inte 

önskvärda. Den egna bilden talar mer om att vara unik. De ser de egna koderna och 

språket som unikt för den stadsdel där de bor. 

När vi talar med ungdomarna om deras syn på framtiden ser vi att de i grunden 

har en mycket positiv bild av sig själva. De har stora planer på att göra någonting bra av 

sina liv, och är övertygade om att de kan göra det, även om de ser att det kanske 

kommer att vara svårare för dem att göra det, än för en svensk. 

Slutord 

I arbetet med sjätteklassarna har vi fått mycket kunskap om hur de ser på sig 

själva, och deras tankevärld. Trots mycket prat om integration i samhället, lever vi i 

olika världar. Ungdomarna i Nygård är socialt och ekonomiskt segregerade. Utöver 

detta tillkommer den etniska segregationen. I arbetet har vi inte kunnat få så mycket 

information om familjens roll i utvecklingen av sjätteklassarnas självbild. Den 

arbetsform med gruppdiskussioner, som vi använt oss av, har inte gett det möjlighet för 
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ungdomarna att prata om det. Det skulle vara intressant att komplettera detta arbete, 

med djupintervjuer, där vi skulle kunna koncentrera oss på denna fråga. 
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