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Abstract 

Title: Identity creation of students with Kurdish origin - School and surroundings role in five 

informants identity-building. 

Identity Creation is something that always happens, it is not permanent, individuals are 

formed continuously. Other people's opinions and actions, one's social background, religious 

belief, ethical provenance is only a few of the things that have a role in individuals' identity 

formation. The school, which is a public place where students with different interests and 

backgrounds come together, is in my view, a place where identity creation is at most. 

Research has shown that adolescence is a period in a person's life is about finding oneself, 

one's identity. It is precisely during this period that friends have a big role in individuals' lives 

and because school is the place where they spend much time, I believe that staff in schools 

also has an important role. 

This paper focuses on a specific group, consisting of five students at 18 years of age who have 

Kurdish origin, so it is nothing that apply generally to all students of Kurdish origin, but based 

solely on these informants.  

The purpose of this essay is to see how these informants, who live between two worlds - 

Swedish and Kurdish, creates his identity in the school's existence. How does the school 

affect them in their identity formation, what are the school and the teachers' role in this? Have 

they no role whatsoever in this? What role has other students of these five informants identity 

formation? 

The interviews with informants indicate that these five informants believe that the school's 

approach to multiculturalism and bilingualism / multilingualism is very important for 

students' sense of community, which is important for their identity formation. How teachers 

and other staff at the school respond to them because of their multiculturalism and 

multilingualism is something that according to these informants is important for their self-

esteem. The conclusion of this work is that these informants believe that acceptance and 

security in the school environment plays an important role in identity formation. 

Keywords: identity, ethnicity, school, teacher, language, culture. 
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Titel: Identitetsskapandet hos elever med kurdisk härkomst – Skolan och omgivningens roll i 

fem informanters identitetsskapande. 

Identitetsskapande är något som ständigt sker, det är alltså inget bestående utan individer 

formas ständigt.  Andra människors åsikter och handlingar, ens sociala bakgrund, 

trosuppfattning, etisk härkomst är bara ett fåtal av sådant som har en roll i individers 

identitetsskapande. Skolan, som är en offentlig plats där elever med olika intressen och 

bakgrunder möts, är enligt min uppfattning en plats där identitetsskapandet sker som mest. 

Forskning har visat att ungdomstiden är den tid i en individs liv som handlar om att finna sig 

själv, sin identitet. Det är just under denna period som vänner får en stor roll i individens liv 

och eftersom skolan är den plats där de spenderar mycket tid på anser jag att personalen i 

skolan även har en viktig roll.      

Denna uppsats inriktar sig på en specifik grupp, som består av fem elever i 18-års ålder som 

har en kurdisk härkomst, det är alltså inget som gäller generellt för alla elever med kurdisk 

härkomst utan baseras enbart på dessa informanter.  

Syftet med denna uppsats är att se hur dessa informanter, som lever mellan två världar - den 

svenska och den kurdiska, skapar sin identitet i skolans tillvaro. Hur anser de att skolan 

påverkar dem i deras identitetsskapande, vilken är skolan och lärarnas roll i detta? Har dessa 

över huvudtaget någon roll i detta? Vilken roll har andra elever för dessa fem informanters 

identitetsskapande?  

Intervjuerna med informanterna visar att dessa fem informanter anser att skolans syn på 

mångkulturalitet och tvåspråkighet/flerspråkighet är väldigt viktigt för elevernas 

gemenskapskänsla, som är viktig för deras identitetsskapande. Hur lärare och annan personal 

på skolan bemöter dem på grund av deras mångkulturalitet och flerspråkighet är något som 

enligt dessa informanter är viktigt för deras självkänsla. Slutsatsen av detta arbete är att dessa 

informanter anser att acceptans och trygghet i skolmiljön har en viktig roll vid 

identitetsskapande.  

 

Nyckelord: Identitet, etnicitet, skola, lärare, språk, kultur. 
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1. Inledning 

Denna uppsats kommer att belysa identitetsskapandet hos en specifik grupp av ungdomar som 

oftast blir tvungna att leva mellan två eller ibland flera kulturer, det vill säga den svenska 

kulturen, som existerar i vardagen, och den/de som existerar i hemmet.  

Identitet är något som skapas i samspel med andra och det skapas efter två aspekter, den första 

aspekten är hur en individ ser sig själv tillsammans med andra och den andra är hur andra 

upplever individen
1
. 

Att vara medveten om att man ständigt med sina åsikter och handlingar är med och hjälper 

andra skapa sina identiteter anser jag är väldigt viktigt, inte bara som lärare utan som 

samhällsmedborgare. Visst är de flesta individer medvetna om att de påverkar människorna i 

deras omgivning, men enligt min uppfattning förbiser många att de även påverkar de individer 

de kanske inte alltid ser.  

Att kunna se hur olika elever tillsammans formas i ett och samma klassrum och kan komma 

bli helt olika individer med skilda åsikter och uppfattningar är en av orsakerna till denna 

forskning. Hur elevers identitet bildas med påverkan av individerna i deras omgivning, 

skolans roll och deras etniska härkomst är vad denna uppsats skall belysa.  

Jag har valt att utgå ifrån fem kurdiska ungdomar, eftersom de inte bara har en dubbel etnisk 

tillhörighet, utan ”flerdubbel”
2
, vilka är den svenska, den egna (alltså den kurdiska) och den 

från det land deras föräldrar tidigare varit bosatta i (alltså Turkiet, Iran, Irak eller Syrien). 

Dessa ungdomars identitetsskapande anser jag är intressant eftersom de på så vis kan få 

känslan av att de egentligen inte hör hemma någonstans, de anses vara ”den andra” vart de än 

befinner sig eftersom de inte har något land de kan förknippas med, men frågan är då vad 

dessa ungdomar anser om detta. 

 

 

 

 

                                                           
1 Goldstein- Kyaga och Borgström, Den tredje identiteten – ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, 
globala rummet, 2009. 
2 Borgström & Goldstein- Kyaga, ’Det är mitt liv’. Identiteten och den etniska kontexten, 2002, Stockholm. 
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2. Syfte, frågeställningar och begrepp 

2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att se hur identiteten skapas hos dessa fem elever med kurdisk 

härkomst, vad dessa de anser skolans, lärarnas, skolkamraters och etniska härkomstens roll i 

deras identitetsskapande är. Jag vill även se vad informanterna anser om att det i Lpf94, 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, står att ” ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet...” 
3
Är detta ömsesidigt med 

informanternas åsikter?  

 

2.2 Frågeställningar 

Hur ser identitetsskapandet ut hos elever med kurdisk härkomst i den svenska skolan?  

 Vad anser informanterna om skolans/lärarnas roll i deras identitetsskapande?  

 Hur viktig anser de skolans/lärarnas bemötande är för deras identitetsskapande?   

 Vilken roll anser informanterna att deras skolkamrater har i deras identitetsskapande? 

 Hur viktig anser informanterna den etniska härkomsten är vid identitetsskapandet? 

 Informanternas syn på att: ” ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet...”? 

 

2.3 Begrepp 

Jag kommer här nedan att förklara de centrala begrepp jag använder mig av i denna uppsats. 

  

Identitet: Psykoanalytikern Erik Homburger Eriksson
4
 menar att identitet är något som är 

beroende av två aktörer, den första är hur individen uppfattar sig själv och den andra är hur 

andra uppfattar individen. Så en identitet kan lättas beskrivas som en summa av personens 

                                                           
3 Lpf 94, s. 3 
4 Bjurström, ”Ungdomskultur som kamp om etnisk identitet” i Ahmedi (red.)Ungdom, kulturmöten, identitet, 
1998, Lund.  
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sociala och personliga identitet. Bjurström
5
 påstår att innebörden av begreppet identitet är 

både självklar och väldigt komplext. Enkelt uttryckt menar hon att det handlar om vem man 

är. Alltså hur man upplever sig själv, vem man är och inte är och även andras definition av en.  

Identitet är inget bestående, utan formas under hela individens liv, eftersom vi sändigt 

påverkas av olika faktorer.  

Konstruktivistisk och deterministisk syn
6
 på identitet: med en konstruktivistisk syn på 

identitet menar man att identitet är något som skapas ständigt i interaktioner med 

omgivningen. Deterministisk syn betyder att identitet och är något som är orsaksbestämt och 

inte ger möjlighet till egna val och uttryck.   

Lödén
7
 presenterar begreppet identitet som något som både kan vara personlig och social. 

Genom detta visar Lödén att man kan ha flera identiteter på samma gång. En personlig 

identitet, menar han kan vara något som är unikt för personen. Ett exempel på detta som han 

använt sig av är att vara pappa. Medan en social identitet kan vara att man är AIK-anhängare.  

Dessa, menar han, både kan vara överlappande eller helt frånskilda.   

Etnicitet: Begreppet etnicitet är även ett begrepp som kan anses vara komplext. Ordet ”etnisk” 

går att återföra till det grekiska ordet ”ethnos”, som betecknar en grupp människor av samma 

slag. Bjurström förklarar begreppen etnisk identitet som: 

 psykosocial identitet, som är förankrad i en social gemenskap eller grupp 

vars medlemmar anser sig tillhöra ett speciellt folk med gemensamt ursprung 

och härstamning. Gemenskapen inom en etnisk grupp kan även vara baserad 

på en rad olika element som t.ex. språk, religion, traditioner, seder, ras eller 

fysiska kännetecken
8
.    

Nationalencyklopedin definierar begreppet etnicitet som något som skiftat under de senaste 

decennierna, där termen även är omstridd inom samhälls- och kulturvetenskaperna. En nutida 

definition av begreppet etnicitet är en aspekt av en social relation mellan grupper av 

människor, vilka ser sig själva som kulturellt välavgränsade i relation till andra grupper. Hur 

gruppen definierar sig själva är central. Tre viktiga ansatser som finns är:  

 

                                                           
5 Bjurström, 1998:117 
6 Se Wikipedia, 2009-11-16 http://sv.wikipedia.org/wiki/Identitet_(beteendevetenskap) 
7 Lödén, Hans, `Jag är på papper svensk, men... ´ kritiska händelser, identitet och politiskt engagemang hos 
gymnasister i Sverige, 2005, Karlstads universitet. 
8 Bjurström, 1998:117 
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primordialismen, som ser etnicitet som en essens eller kvalitet vilken definierar en  

folkgrupp, instrumentalismen, som definierar etnicitet utifrån primär eliters 

politisk-ekonomiska motiv och intressen, och konstruktivismen som  definierar 

etnicitet som något som är skapat i historiska processer och sociala relationer
9
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Nationalencyklopedin, 2008-11-18 http://www.ne.se/lang/etnicitet 
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3. Tidigare forskning och teori 

Idris Ahmedi
10

 som är doktorand i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen på 

Stockholms universitet har gjort en empirisk undersökning av kvalitativ karaktär, där han 

gjort intervjuer tillsammans med tio kurdiska ungdomar. Undersökningen baseras, utöver 

dessa intervjuer även på två svenskspråkiga webbsidor som vänder sig till kurder. 

Undersökningen Ahmedi gjort handlar om att analysera kurdiska ungdomars identitet och 

deras förhållningssätt till Sverige och den svenska kulturen. Han diskuterar hur 

identitetsskapandet utvecklats och menar att dagens kurdiska ungdomar kan till skillnad från 

de tidigare generationerna kombinera den svenska kulturen med den kurdiska. Med detta 

menar han att de idag kan identifiera sig likväl med den svenska kulturen som den kurdiska, 

vilket gör det möjligt att skapa en hybrid identitet. Att samhället blivit mer multikulturellt, 

påstår Ahmedi resulterar i att människor nu kan ha flera identifikationer. Man behöver inte 

längre välja att vara det ena eller det andra, utan har möjlighet att välja att vara både och.   

Ahmedi fortsätter sedan diskussionen om varför det är så viktigt för den tidigare 

generationens ungdomar att påpeka sin härkomst och menar att hybridiseringen som existerar 

i dagens Sverige inte existerade i det landet de lämnade för att bosätta sig här i Sverige.  

Borgström och Goldstein- Kyaga har tillsammans skrivit att ungdomarna idag skapar sin 

identitet i den multietniska kontexten de lever i. De menar att dessa ungdomar blir ständigt 

tvungna att ta ställning och förhålla sig till system och normer, som ibland kanske helt eller 

delvis motsätter sig de normer och värderingar de själva bär med sig. Att de sedan även måste 

ta ställning till omvärldens tendens att etikettera dem, menar Borgström och Goldstein- Kyaga 

leder till att de antigen accepterar dem eller helt enkelt avfärdar dem
11

.  

Goldstein- Kyaga och Borgström belyser i boken Den tredje identiteten – ungdomar och 

deras familjer i det mångkulturella, globala rummet
12

, att individer skapar sina identiteter 

”genom identifikationer på olika nivåer i en identitetshierarki”. Med detta menas att vissa 

identifikationer som tillskrivs en individ hamnar högre upp medan andra som inte godkänns 

av individen hamnar längre ner.  

De diskuterar även påståendet om att globaliseringen är något som leder till nationella och 

                                                           
10 Ahmedi, ”Identitetens olika skepnader: Kurdiska ungdomar, ’identitetspolitik’ och globalisering” i Borgström 
& Goldstein- Kyaga Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid- ungdomar, migration och kampen för 
fred, 2006, Huddinge, Södertörns högskola. 
11 Borgström & Goldstein- Kyaga, ’Det är mitt liv’. Identiteten och den etniska kontexten, 2002, Stockholm. 
12 Goldstein- Kyaga och Borgström, 2009, Den tredje identiteten – ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet, Södertörn academic studies 39.  
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etniska identiteters upplösning, men Borgström och Goldstein- Kyaga påstår att den faktiskt 

ger upphov till något de kallar ”nya identiteter”. Identiteter som är ”gränsöverskridande, 

mångdimensionella, kontextuella och föränderliga”. De menar att den ”tredje identiteten” är 

en identitet som tillåter uttrycket ”både-och”, där man inte längre behöver göra ett antingen 

eller val, utan kan och har rätt till att vara både-och.  

Den tredje identiteten baseras inte på ”vi och dom- känslan” eller ett ”antingen-eller” utan på 

tanken ”både-och”. Genom att välja att inte vara ”antingen-eller” eller en 

”bindesträcksidentitet”, där man kan kombinera två nationella identiteter, gör man även valet 

att ta avstånd från rena och åtskilda kulturer.     

Författarna menar alltså att globaliseringen leder till att flera nya kulturer uppstår. Goldstein- 

Kyaga och Borgström menar att ungdomarna som denna forskning handlar om inte definierar 

sig efter en enskild etnisk grupp och inte ens två, utan Borgström och Goldstein- Kyaga 

menar att dessa befinner sig i en multietnisk situation och skiftar därför ständigt mellan olika 

kulturella kontexter.  

Den tredje identiteten, menar författarna, inte innebär att man identifierar sig med en enda 

kultur, religion eller etnisk grupp. Det som kan uppfattas vara negativt med den tredje 

identiteten är rotlösheten, men Borgström och Goldstein- Kyaga menar att den har positiva 

sidor som ”kosmopolitism, behov att lära sig om de kulturella kontexter man ingår i, 

engagemang i andra delar av världen, en förmåga att se konflikter ur flera perspektiv och 

känslor av både frihet och kontroll”.
13

  

Goldstein- Kyaga och Borgström presenterar även litteraturprofessorn Homi Bhabhas
14

 

ståndpunkt i detta område. Bhabhas menar att den tredje identiteten är något som enbart 

skapas av människor som lever i ”transnationella nätverk och diasporor” eller ”tredje rum”, 

som Bhabhas kallar det. 

Pirjo Lahdenperä har tillsammans med andra pedagoger och specialister sammanställt 

undersökningar som gjorts för att göra flyktingbarns övergång till den svenska skolan så bra 

som möjligt. Olika metoder presenteras i Rädda barnens rapportserie Skolans roll för barns 

språk, kultur och identitet
15

.  

Lahdenperä
16

 belyser vilka problem barn med annan etnisk bakgrund än etnisk svensk kan 

                                                           
13 Goldstein- Kyaga och Borgström, 2009:16. 
14 Goldstein- Kyaga och Borgström, 2009 
15 Ladberg, Skolans roll för barns språk, kultur och identitet, 1991, Stockholm. 
16 Lahdenperä, ”Identitetsutveckling i tvåkulturell miljö” i Ladberg Skolans roll för barns språk, kultur och 
identitet, 1991, Stockholm. 
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stöta på i den svenska skolan och orsakerna till varför dessa kan ske. Hon förklarar att en 

individ som lever mellan två kulturer eller sanningar, som Lahdenperä förklarar dem, kan 

uppfattas som annorlunda eftersom eleven lever mellan två olika sanningar och värden. Något 

som uppfattas som ett problem av skolan kan enligt Lahdenperä egentligen vara något väldigt 

bra för dessa elevers utvecklande eftersom dessa elever blir rikare kunskapsmässigt då de får 

möjlighet att lära sig att se saker ur olika perspektiv.  

 

Denho Özmen
17

 beskriver i sin text ”Kulturkonflikter hos invandrarbarnen” att barn som 

flyttar hit från ett annat land möter en helt ny värld i skolan och kan därför hamna i en 

kulturkonflikt. Özmen menar att eleven börjar jämföra föräldrarnas beteende med de andra 

vuxnas beteende och om eller när de ser skillnader kan eleverna ifrågasätta sina föräldrar. 

Författaren menar att lärare och annan skolpersonal ibland kan sätta eleven i en sådan 

situation att de tar ännu större kliv ifrån sina föräldrar, ett exempel Özmen använder sig av är 

att en lärare säger till en elev att denne tycker att föräldrarna bör göra något på ett visst sätt 

som hon anser vara rätt. Özmen menar att läraren på så sätt medverkar i att eleven tar avstånd 

från sina föräldrar, vilket leder till att de blir normlösa. Özmen menar då att det är skolan som 

bör göra något åt saken, men att de tyvärr inte gör det.  

När dessa känslor uppstår påverkar det eleven när denne kommer i tonåren. Özmen menar att 

hemspråksläraren är en väldigt viktig resurs, inte enbart i språkkunskaper utan även som 

förebild.  

Önver Cetrez
18

 presenterar en studie om grupp assyrier/syrianer som omfattar unga människor 

som är födda i Sverige eller har invandrat hit som mycket unga. Han förklarar hur dessa 

ungdomar på så sätt växt upp med både en assyrisk/syriansk och en svensk världsbild.  

Cetrez förklarar hur dessa ungdomar, som är tvåspråkiga, identifierar sig både som svensk och 

assyrier/syrian eftersom de är uppväxta med båda kulturerna. Föräldrarnas engagemang i det 

svenska samhället är enligt Cetrez något som bidrar till hur identitetsskapandet för dessa 

ungdomar går till. 

Cetrez talar om hur olika generationer känner olika och menar att den generationen som är 

födda här eller bosatte sig här i en tidig ålder har det lättare att känna samhörighet med det 

svenska samhället och kan därför skapa sin identitet mellan dessa två skilda världar. Detta då 

                                                           
17 Özmen, Denho, ”Kulturkonflikter hos invandrarbarnen” i Ladberg Skolans roll för barns språk, kultur och 
identitet, 1991, Stockholm.  
18 Cetrez, ”Generationsspänningar bland assyrier/syrianer i Sverige” i Larsson (red.)Talande tro. Ungdomar 
religion och identitet, 2003, Lund. 
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dessa ungdomar har lärt sig att ta del av det bästa, enligt dem, ur båda världarna. Dem väljer 

alltså vem de vill vara efter situationen de befinner sig i.     

Goldinger
19

 menar att man vid ungdomstiden påverkas mycket av sina vänner. 

Ungdomstiden innebär så mycket, man skall nu lära sig att stå på sina egna ben och ta ett steg 

mot vuxenlivet. Det är nu som tonåringen ska hitta sin egen identitet och slå sig fri från 

beroendet av föräldrarna. Goldinger menar att det är just under den här perioden hos 

ungdomarna som vännerna får en större roll i individens liv. Hon menar att ungdomarna då 

ersätter trygghetskänslan de fick från föräldrarna med den dem får från vännerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Goldinger, Barbro, Tonårstiden: utvecklingen från förpubertet upp till vuxen ålder, 1986, Stockholm.  
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4. Metod  

För att kunna genomföra min studie har jag valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökning. Jag 

har alltså utgått ifrån olika forsknings resultat som är rådande för mitt ämne och intervjuat 

fem ungdomar med kurdisk härkomst. Orsaken till att jag gör en studie där jag använder mig 

av kvalitativ forskningsteknik eftersom en kvalitativ undersökning går ut på att tolka och 

förstå resultaten man kommer fram till, alltså att inte generalisera eller förutsäga
20

. Inom det 

kvalitativa synsättet används något som kallas idiografisk forskning, vilket betyder att man 

försöker beskriva och förstå det enskilda, något som inte kan generaliseras, vilket är just vad 

denna studie handlar om. Att försöka tolka och förstå hur identitetsskapandet hos dessa fem 

elever sker i den svenska skolan.  

Halvstrukturerade intervjuer
21

 är den typ av intervjuteknik jag har använt mig av för att 

genomföra denna studie. Denna intervjuteknik går ut på att intervjuaren startar upp intervjun 

med några huvudfrågor som ställs till samtliga intervjuade och fortsätter sedan med mer 

individuella frågor. Denna typ gör det även möjligt att ställa följdfrågor, främst för att kunna 

tydliggöra och få en så fyllig information som möjligt. Stukát menar att denna metodik gör 

det möjligt att nå djupare.  

En egenskap för kvalitativa studier är att använda sig av öppna intervjuer
22

, eftersom dessa 

anses vara bättre metoder än vad intervjuer med bestämda frågor är då det blir ett öppet 

samtal utan några bestämda regler och gränser. Informanten får under denna sorts intervju 

beskriva sin uppfattning med egna ord och egna formuleringar, då det inte finns några givna 

svar.  

 

4.1 Urval av intervjupersoner 

För att utföra denna studie har jag valt att intervjua 5 elever i 18-års ålder som har en kurdisk 

härkomst. Dessa har sina rötter i Turkiet, men är sedan födseln eller vid tidig ålder bosatta i 

Sverige.  

Dessa Intervjupersoner bor och går i skolan i en kommun utanför Stockholm, en kommun 

som är mångkulturell. Att de går i samma skola och bor i samma kommun leder till att de 

även umgås i samma vänskapskrets på fritiden, vilket enligt min uppfattning ledde till en 

                                                           
20 Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2005, Studentlitteratur. 
21 Stukát, 2005:39 
22 Stukát, 2005:32 
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trygghetskänsla som skapade mer öppna och givande intervjuer.  

Syftet med att intervjua ungdomar som går på gymnasiet är då jag anser att skolans roll i deras 

identitetsskapande är lika viktig som familjen och vännernas. 

4.2 Genomförandet av intervjuerna 

Efter intervjupersonernas godkännande spelades intervjuerna in på band, detta både på grund 

av tillförlitligheten för mig själv under arbetets gång och även för att undkomma 

missuppfattningar och feltolkningar av vad som sades under intervjuerna.  

Att registrera intervjusvaren, särkilt vid ostrukturerade intervjuer med hjälp av bandspelare, 

menar Stukát, är väldigt viktigt. Eftersom det som sägs brukar innehålla så mycket mer än det 

som skrivs ned på ett papper valde jag att istället banda intervjun och sedan transkribera det. 

Stukát menar att ett band som man lyssnar på efter intervjun kan innehålla så mycket mer än 

det man just i det ögonblicket kanske uppfattade det. Man kan alltså genom detta intervjusätt 

samla mer data än vad man kanske skulle göra om man skrev ned det som sades.  

Jag anser även att inspelningen av intervjuerna gjorde samtalet mycket mer trevlig än vad det 

kanske skulle vara om intervjuaren skrev medan informanten talade, vilket skulle göra det 

mer obekvämt och stressat. Detta arbetssätt resulterade i ett rullande samtal utan några 

onödiga pauser.  

Intervjuerna skedde på en neutral plats, vilket är viktigt för både intervjuarens och 

intervjuades trivsel. Stukát menar att den intervjuade borde få möjlighet att få välja platsen 

där intervjun skall ske för att känna trygghet, vilket dessa informanter även fick göra.  

Eftersom jag valt att göra ett lågt antal intervjuer och för att göra det svårare att göra 

generaliseringar ansåg jag det vara bättre att intervjua dessa ungdomar på tu man hand.  

Att göra en gruppintervju kan leda till att man påverkas av de andras svar och det blir heller 

inte lika individuellt som jag önskar det vara. Stukát menar att gruppintervjuer även kan leda 

till att deltagarna kan hålla inne med information som kan vara känslig, som de kanske vid 

enskilda intervjuer skulle ha valt att berätta.  

Intervjuerna har, som tidigare nämnts spelats in på band, dessa har sedan transkriberats för att 

ingen betydelsefull information skall gå förlorad. På grund av tidsbristen har jag valt att skriva 

ut de delar jag anser är särskilt intressanta och relevanta för studien.
23

  

 

                                                           
23 De transkriberade intervjuerna kommer av olika skäl inte att sättas som bilaga till denna uppsats, men finns att 

ta del av genom kontakta mig på följande e-postadress: hazaldemirel@hotmail.com. 
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4.3 Förförståelse 

Kvale
24

 beskriver vikten av, i kvalitativa intervjuer, att samla in så rika och förutsättningslösa 

beskrivningar som möjligt och att intervjuaren därför måste vara kritisk mot sina egna 

antaganden och teorier under intervjuns gång.  

Eftersom jag själv är av samma härkomst som dessa intervjupersoner har jag en viss 

förförståelse och tolkningsförmåga som jag anser kan vara till fördel för detta arbete. Stukát 

skriver även om forskarens förförståelse och menar att forskarens ”egna tankar, känslor och 

erfarenhet”
 25

 är betydelsefulla och även en tillgång för tolkningen. Mina egna erfarenheter 

och kunskap jag bär med mig gör det på sätt och vis lättare att uppfatta det dessa tjejer ibland 

hade svårt att klargöra. Men jag är även medveten om att jag är färgad av kontexter som 

kultur, tradition och livssituation och har därför försökt att vara kritisk mot egna antaganden 

och hypoteser under de intervjuer jag genomfört.   

 

4.4 Etiska principer 

Eftersom denna forskning baseras på identitetsskapande hos ungdomar, där informanterna 

delar med sig av sina egna känslor, tankar och erfarenheter, anser jag det vara väldigt viktigt 

att de känner sig trygga i att delta i denna undersökning. Min åsikt är därför att följa de etiska 

principerna som ställs vid en sådan forskning. För att ta del av dessa principer har jag tagit del 

av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets
26

 (HSFR) krav.  

Stukát
27

 skriver om de etiska principer en forskare bör ta hänsyn till och vara uppmärksam på. 

Han skriver om skriften det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) gett 

ut, där krav för både forskaren och forskningen beskrivs ur en etisk synvinkel.  

Stukát presenterar, i boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, denna skrift 

där den delas in under 4 rubriker. Det första är ”informationskravet”, som innefattar att man 

som forskare bör meddela de inblandade parterna vad forskningen går ut på, alltså vad syftet 

är och att deltagandet är frivilligt. Man bör även beskriva hur resultatet ska användas och 

uppvisas. Nästa rubrik som Stukát beskriver är ”Samtyckeskravet”, som beskriver att 

deltagaren är fri till att när som helst avbryta sitt deltagande. Även att inga krav ställs på den 

enskilda individen om denne vill avsluta sitt deltagande. Han menar även att föräldrar till 

minderåriga deltagare bör informeras och ett godkännande bör tas ifrån dem innan man 

                                                           
24 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, Lund, Studentlitteratur. 
25 Stukát, 2005:32 
26 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR Etikregler 
http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf hämtat 2009-12-10 
27 Stukát, 2005:131 

http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf
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inkluderar deltagaren i forskningen. ”Konfidentialitetskravet”, som är den tredje punkten, 

redogör för vikten av deltagarens anonymitet. Att man klargör för medverkaren att inget som 

kan identifieras med deltagaren kommer att framföras, alltså att utomstående inte skall ha den 

möjlighet att identifiera individen som presenteras i forskningen. Delar som kan vara extra 

känsliga bör delas med informanten innan forskningen publiceras. Den sista punkten, 

”nyttjandekravet”, förklarar att all information som samlas enbart får användas i syftet för att 

bidra i forskningen. Det får alltså inte användas för annat bruk än detta.  

Innan jag började med intervjuerna var jag noga med att gå igenom syftet och orsaken till 

varför jag ville göra dessa intervjuer och vad forskningen skulle bidra till. Jag anser att jag 

tydliggjorde att de när som helst under arbetets gång har rätt att dra sig undan.  

Informanterna som deltog i denna forskning är alla myndiga och eftersom jag valt att 

presentera intervjuerna på ett sådant sätt att dessa informanter inte skulle kunna identifieras av 

någon utomstående part, kände jag att jag inte behövde ta kontakt med föräldrarna, men jag 

förklarade för informanterna att de gärna kunde dela med sig av detta till sina föräldrar och att 

jag mer än gärna kunde träffa dem för att förklara syftet med intervjuerna och forskningen. 

Jag berättade även för informanterna att jag även kunde presentera forskningen för dem innan 

den publicerades. Allt det som gäller informanterna gäller även för deras föräldrar, detta gäller 

så klart om dessa informanter vill att deras föräldrar skall ta del av den. 

Min uppfattning när det gäller intervjuer är att om informanterna känner tillit för forskaren 

och känner sig bekväma i situationen delar de med sig av sina känslor, tankar och erfarenheter 

på ett sätt än vad de kanske annars inte skulle ha gjort. Detta påstår jag då dessa informanter, 

under intervjun, delade med sig av väldigt privata och intima känslor, tankar och erfarenheter. 

Enligt min uppfattning bidrog dessa känslor, tankar och erfarenheter mycket till slutsatsen av 

denna uppsats, men jag har för att skydda dessa informanter valt att inte ta med allt som togs 

upp under intervjuerna.  

Intervjuerna och bandinspelningarna, är något jag valt att behålla för mig själv, så att de inte 

kan användas för annat bruk än just forskning kring dessa ämnen, men de finns att ta del av.  

 

4.5 Studiens tillförlitlighet  

Reliabilitet och validitet är något väldigt viktigt att diskutera i en sådan forskning. Att vara 

medveten om att en studie kan ha brister gör att man arbetar med det man anser saknas och på 

så sätt försöker förgöra dem i den viss mån det går. Min uppfattning är att man bör vara 

kritisk mot både den litteratur man använder sig av och den information man får från 
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informanterna som deltar i undersökningen. Men jag anser att man vid en sådan 

undersökning, som jag valt att göra, inte kan vara helt säker på reliabiliteten i det som 

presenterats i intervjuerna. Detta då dessa informanter delar med sig av sina egna tankar, 

känslor och erfarenheter. Dessa kan varken mätas eller generaliseras.   

Jag har försökt att under intervjuernas gång ställa frågorna på så lika sätt som möjligt för att få 

svar som baseras utifrån samma fråga. En och samma fråga kan ställas på samma sätt och på 

så sätt skapa flera olika svar, det är just därför jag valt att presentera i två delar. Där del ett 

besvaras på ett enskilt papper och del två diskuteras muntligt men där man har frågorna 

tillgängligt. I vilken ordning frågorna ställs har också en betydelse och därför har jag valt att 

ställa dem i samma ordning vid varje intervju. 

 

Att jag valt att ha ett lågt antal informanter leder till att man inte kan generalisera, vilket inte 

är mitt syfte då denna forskning enbart baseras på just vad dessa fem informanter delar med 

sig och inte vad alla elever med kurdisk härkomst känner och tycker.   
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5. Reslutat 

Jag har valt att presentera intervjuerna i olika underrubriker, under dessa underrubriker 

kommer informanternas svar kring frågeställningarna att presenteras. Resultatet ämnar skapa 

en bild av vad dessa informanter delade med sig under de intervjuer som gjordes. Jag har valt 

att ta med delar av intervjuerna, de delar jag anser vara de som bidrar till förståelsen för dessa 

informanters identitetsskapande.  

5.1 Vad anser informanterna om skolans/lärarnas roll i deras identitetsskapande? 

Vilken roll har egentligen skolan i elevers identitetsskapande, skolan som är en plats där 

elever spenderar sin mesta tid på är kanske på så vis den plats som har störst chans att påverka 

dem. Så på vilket sätt menar informanterna att skolan och lärarna påverkar dem?  

Sirin, som är informant 1, menade att skolan hjälpt henne att lära sig mer och djupare om 

saker som hon kanske inte alltid tänker på. Sirin menar att religionskunskapslektionerna till 

exempel har fått henne att tänka efter på vad det är hon egentligen tror på. Etik och moral 

lektionerna är även något liknande. Sirin menar att detta nog beror på lärarna hon har. Lärarna 

hon har i dessa ämnen är enligt henne dem som får henne att tänka till på riktigt. Dessa lärare 

kan anses vara lite hårda ibland, menar hon, eftersom de ”tvingar en på sätt och vis att krysta 

fram sina åsikter”
28

. Hon menar att man tack vare dem får tänka en extra gång. ”Detta har 

gjort att jag har påverkats och blivit den jag är idag”, berättar hon. Sirin anser att lärarna har 

en väldigt stor roll i vem man blir. Hon anser att hennes lärare i religionskunskap och etik & 

moral är de som får henne att verkligen fundera på vem hon är. Alltså vart hon står i olika 

skeenden. Sirin påstår att det inte enbart är ämnet eller lärarna som bidrar till detta utan att 

även undervisningsformen har en viktig roll. Sirin påstår att hur man undervisar har en stor 

betydelse för hur elever utvecklas och skapar sina identiteter. 

Skolans roll i Informant 2 Semas identitetsskapande är enligt henne att hon lärt sig att skapa 

sig ett gott självförtroende.  

Sema, som flyttat till Sverige för åtta år sedan, menar att de i den svenska skolan lärt henne att 

alltid tro på sig själv och att det är okej att fråga efter hjälp. Sema berättar att hon när hon 

först flyttade till Sverige och började i en svensk skola upplevde att mycket var olikt den 

skolan hon gick i Turkiet. Sema delade med sig av ett minne hon hade ifrån den tiden. Hon 

berättade att de i den turkiska skolan mötte henne på ett annorlunda sätt när de fick reda på 
                                                           
28 Informant ”Sirin” – intervjuades 2009-11-09 
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hennes etniska härkomst, medan de i den svenska skolan inte alls hade ett sådant bemötande. 

Sema menar att de i den svenska skolan på så sätt tillåter individer att vara den de är, de utgår 

inte ifrån personens härkomst utan lägger mer vikt vid individens personlighet.  

Informant 3 Dilsa menar att skolan är en plats hon alltid känner sig välkommen. Dilsa påstår 

att alla skolor inte ger denna känsla. Orsaken till att Dilsa känner så menar hon är på grund av 

att hon känner att all skolpersonal behandlar henne på samma sätt som de behandlar de andra 

eleverna, hon känner inte att de på något sätt särbehandlar henne eller får henne att känna sig 

annorlunda på grund av hennes etniska härkomst. Att de sedan erbjuds 

modersmålsundervisning, menar Dilsa, är ett tydligt bevis på att hennes skola vill att de 

mångkulturella eleverna ska få vara ”både-och” elever. Med både-och menar Dilsa att hon 

inte blir tvungen att välja att vara antingen kurd eller svensk, utan att hon får chansen att välja 

att vara både-och. Dilsa menar att det ena inte bör utesluta det andra, utan att man faktiskt kan 

kombinera dessa två.   

Att skolan är så öppen när det gäller modersmålsundervisningen, anser Dilsa leder till att hon 

känner ett starkare begär att få den undervisningen. Hon påstår att hon blivit påverkad av 

lärarnas inställning till modersmålsundervisningen och att det är dels på grund av deras 

inställning som hon efter så lång tid i skolan, nu på gymnasiet, valt att få denna undervisning.  

Dilsa berättar sedan att skolan även erbjuder kurdiska elever modersmålsundervisning även i 

det turkiska språket, om det är så att de även vill ta del av den undervisningen. Detta anser 

hon är bevis på att skolan faktiskt är öppen för mångkulturalism, vilket leder till att denna 

välkomnande atmosfären bildas.  

Hur man blir bemött i skolan, menar informant 4 Dilan har en stor betydelse för hur man 

skapar sin identitet. Känner man sig välkommen till en plats som skolan, som är en viktig 

plats enligt henne, har man möjligheten att utvecklas en hel del. Dilan menar att hennes skola 

som är mångkulturell och som består av många olika elever med olika åsikter och värden 

leder till att man lär sig att respektera andra för vilka de är. ”Andra människors åsikter är 

viktiga, även fast man inte alltid erkänner att man känner det”
29

 säger Dilan. Hon menar att 

hon ibland kan säga att andras åsikter eller blickar gentemot henne inte gör henne något och 

att hon inte tar åt sig, men att hon faktiskt gör det utan att hon själv kanske alltid märker det. 

Dilan påstår att det bör ses som en fördel att skolan är mångkulturell, just på grund av att man 

lär sig att leva tillsammans med andra som kanske inte alltid tycker och tänker som en själv. 

                                                           
29 Informant ”Dilan” – Intervjuades 2009-11-16 
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Att lära sig att lyssna på andra med andra åsikter än de man själv har är något Dilan menar är 

viktigt i att tränas i för att kunna fungera i framtiden. Därför anser Dilan att lärarna och 

skolledarnas roll för hur man känner sig och formas är viktig och att deras handlande är något 

som kan påverka elever mer än vad de kanske tror. En omtänksam skola som är öppen för det 

som kan upplevas som annorlunda är det bästa som finns, menar Dilan. 

Alaz, som är informant 5, menar att hon aldrig känt sig annorlunda på de skolor hon gått på. 

Alaz menar att hon i sin förra skola, där majoriteten av eleverna var etnisk svenska, kunde vid 

vissa tillfällen känna att hon ibland hamnade mellan olika tankesystem, två världar. Det 

tankesystemet som fanns i hemmet och den som fanns i skolan gick inte alltid ihop, menar 

hon. Alaz påstår att hon aldrig känt att de i hennes förra omgivning etiketterade henne efter 

hennes härkomst eller utseende. Hon menar att det nog var så för att hon var född där, gått i 

samma skola med samma klasskamrater sedan början och för att hennes föräldrar var så 

engagerade och integrerade i det svenska samhället, men att inte ens detta kunde förhindra att 

hon ibland inte visste hur hon skulle hantera dessa, ibland helt skilda, världar. Alaz menar 

därför att en skola som är öppen för mångfald och lärare som anser mångkulturalism är något 

positivt leder till att hon inte alltid känner sig leva mellan helt skilda världar. Hon påstår att 

lärarna hon har på denna skola är väldigt samarbetsvilliga, både med föräldrar och också 

modersmålslärare. Detta påstår hon är något som gör att bron mellan de olika världarna blir 

något mer osynlig, detta leder enligt Alaz till att hon inte behöver känna att hon är den enda 

länken mellan dessa världar vilket faktiskt kan vara väldigt jobbigt.   

5.2 Hur viktig anser de skolans/lärarnas bemötande är för deras 

identitetsskapande?  

Hur man blir bemött i skolan var ett ämne som samtliga informanter tog upp. De menade att 

om man kände sig välkommen skapar man en sorts trygghet inom sig som hjälper dem i deras 

identitetsskapande. Trygghet är alltså väldigt viktigt för identitetsskapandet hos dessa 

informanter eftersom de ständigt bemöts på olika sätt och blir på så vis påverkade av de i 

omgivningen. Dilan berättade att lärarnas och skolpersonalens handlande är även något som 

påverkar dem i deras identitetsskapande, kanske mer än vad lärarna och skolpersonalen 

uppfattar att dem gör. Dilan menar att lärare och skolpersonalens handlande och/eller åsikter 

gentemot till exempel mångkulturalitet är något eleverna formas efter. ”Om lärarna tycker det 
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är jobbigt att ha elever som kommer från olika länder, så tycker även eleverna det efter ett 

tag”
30

, Dilan menar att elever i vissa fall härmar lärarna och gör deras åsikter till sina egna.   

Sirin och Semas åsikter om lärarna och skolans bemötande är ganska lik Dilans. Sirin menar 

att det är roligare att gå till skolan om man vet att man kommer bemötas av trevliga lärare och 

en bra atmosfär i skolan. Med trevliga lärare menar Sirin att de tycker det är kul att jobba med 

människor som inte ser likadana ut.  

Sema menar att hennes klasslärare, som har elever med många olika bakgrunder, tydligt visar 

att hon tycker det är kul att alla i klassrummet är olika och har olika berättelser att dela med 

sig. Detta menar Sema leder till att även de tycker att det är kul. Klassläraren, som även är 

religionslärare, låter eleverna vara med under lektionerna, berättar Sema: ”vi får vara med och 

berätta om våra egna religiösa åsikter under hennes lektioner, vilket är väldigt kul”
31

.   

Alaz, som är ganska så ny i denna omgivning, har tidigare bott på en plats som inte varit lika 

mångkulturellt som den hon bor i nu. Hon förklarar att det i hennes förra skola enbart fanns 

enstaka elever med en annan etnisk bakgrund, än etnisk svensk, och att det har påverkat henne 

till att bli den hon är idag. Alaz menar att den upplevelsen, av att vara den enda i klassen som 

har en annan härkomst och därför kunnat uppfattas som annorlunda har lett till att hon idag 

uppskattar att få gå i en mångkulturell skola. Alaz menar att lärare som arbetar med elever 

med olika bakgrunder, härkomst, religioner etc. ibland i vissa situationer har ett annat sätt att 

bemöta elever som är mångkulturella. En större acceptans är vad hon mötts av på denna skola. 

Hon menar att hon alltid kände sig accepterad i sin förra skola, men att hon nu när hon har 

möjlighet att jämföra kan se skillnader på lärare och annan skolpersonals agerande.  

Något annat som hon tar upp som skiljer dessa skolor åt är att de på hennes förra skola inte 

kunde erbjuda henne modersmålsundervisning eftersom det inte fanns andra elever än hon 

som talade det kurdiska språket. Men att hon på denna skola nu har möjlighet till detta känns 

underbart, menar hon. 

 

 

 

                                                           
30 Informant 4 ”Dilan” – Intervjuades 2009-11-16 

31 Informant 2 ”Sema” – Intervjuades 2009-11-09 
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5.3 Vilken roll anser informanterna att deras skolkamrater har i deras 

identitetsskapande? 

Sirin förklarar hur olika grupper kan skilja sig åt. Hon menar att hennes skolkamrater och hon 

har en annan sorts interaktion som inte finns mellan henne och hennes kollegor. Sirin påstår 

att hon i skolan, enligt henne, enbart är en elev. Bland sina vänner anser hon att hon är den 

snälla omtänksamma tjejen medan hon på jobbet enbart är en anställd. Sirin menar att de på 

jobbet inte lägger lika stor vikt på vem hon är som person, utan att hon på arbetsplatsen enbart 

är en person som jobbar sitt skift och sedan lämnar platsen. Sirin menar att detta nog beror på 

att hon under sitt arbetsskift inte har en lika betydelsefull interaktion med sina kollegor, som 

hon till exempel har med sina skolkamrater, vilket leder till att ingen etikettering sker. 

Interaktionen som sker mellan henne och hennes skolkamrater, menar Sirin, är viktig då hon 

anser att de är med och skapar den hon komma bli.   

Sema, som anser sig vara religiös, menar att hennes skolkamrater påverkat hennes syn på 

andra religioner. Hon berättar hur hon förr enbart ansåg hennes religion vara den rätta, medan 

hon idag har helt andra åsikter. Sema berättar att hon och hennes skolkamrater vid flertal 

gånger diskuterat religiositet och att det nog är detta som fått henne att ändra uppfattning. Att 

hon även har en klasslärare som anser det vara viktigt att elever får uttala sig om sina religiösa 

åsikter har en viss påverkan.  

Dilan och Dilsa menade båda att skolkompisar hade en betydande roll i deras 

identitetsskapande. Med detta menar dessa informanter att det var skolkamraterna med 

spenderade mest tid med och av den orsaken var de viktiga. Dilan förklarade att hon 

diskuterade och pratade mycket med sina klasskamrater. Hon berättar att hon känner att hon 

kan prata om vad som helst med sina klasskamrater, att de har skapat ett sådant band att de är 

möjligt att diskutera nästan vad som helst.  

Alaz påstår att den vänskapskrets hon i dagsläget umgås med, som till större delen består av 

individer med kurdisk härkomst, har påverkat henne väldigt mycket. Att kunna tala kurdiska 

med sina skolkamrater var något Alaz förklarade att hon tidigare inte kunnat göra då hon 

enbart hade etnisk svenska skolkamrater. Alaz menar att hon idag kan tala sitt modersmål med 

sina skolkamrater har bringat henne en annan sort känsla när det gäller gemenskap. Samtliga 

informanter förklarade i intervjuerna att de ständigt skiftar mellan språk och beteende 

beroende på var och med vem dem var med. Att skifta mellan språken kurdiska och svenska 
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är, enligt dem något de ständigt gör, men de menar att de inte märker på att dem gör det utan 

blir enbart uppmärksamma när någon annan påpekar det.  

 

5.4 Hur viktig anser informanterna den etniska härkomsten är vid 

identitetsskapandet? 

Sirin berättar att hon anser sig vara kurd och hon menar att det är viktigt för henne att de i 

hennes omgivning är medvetna om hennes härkomst. Hon menar att det är väldigt viktigt att 

hennes kompisar är kunniga om hennes härkomst eftersom det, som hon förklarar det, ”det är 

en del av min identitet, det är vem jag är och om dom är mina vänner borde de verkligen veta 

vart jag kommer ifrån”
32

. Sirin menar att hon anser att det är viktigt att känna sig som kurd, 

men att hon anser att andra människor inte har något med det att göra.  

Sema som flyttat till Sverige år 2002 berättar att hennes etniska härkomst inte har haft en så 

stor roll i hennes identitetsskapande fram till för några år sedan. Att hon bott så länge i 

Turkiet, menar Sema, inte har påverkat hennes syn på att vara kurd. Att dölja sin etniska 

härkomst i så många år, påstår hon inte har påverkat henne på något sätt då hon under de åren 

inte var införstådd i vad det innebar att vara kurd och att behöva dölja det. Sema menar att 

hennes föräldrar på detta vis försökt att skydda sina barn från att bli påverkade av situationen 

så lite som möjligt. Sema menar idag att det är ganska viktigt att se sig tillhörig denna etniska 

grupp, men att hon inte anser det vara lika viktigt att betona sin etniska härkomst.  

Dilsa anser det vara ganska så viktigt att se sig tillhörig denna etniska grupp och menar att 

hon vid vissa tillfällen anser det vara viktigare att betona sin etniska härkomst än vad det är 

vid andra tillfällen. Vid icke kurder anser hon det inte vara lika viktigt att betona sin etniska 

härkomst, men att hon gärna, när hon är tillsammans med andra kurder, betonar sin härkomst 

lite extra mer. Detta menar hon gör att hon känner en starkare gemenskap. ”Då är alla det 

samma och ingen är bättre än den andra, eftersom alla är kurder”
33

, säger hon då hon förklarar 

varför det är extra viktigt att betona sin härkomst vid andra kurder. 

 Dilan anser sig tillhöra den etniska gruppen kurder och hon tycker det är viktigt att betona sin 

etniska härkomst.”Det är en del av vem jag är” menar Dilan.  Eftersom Dilan är född här i 

Sverige känner hon även att hon tillhör detta land också och försöker slå ihop idén om att vara 

                                                           
32 Informant ”Sirin” – Intervjuades 2009-11-09 
33 Informant ”Dilsa” – Intervjuades 2009-11-13 
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kurd och komma ifrån Sverige. Detta är något hon även tycker är viktigt att dela med sig av 

till andra, hon menar att hon inte tycker det är jobbigt att berätta för nyfikna människor vilken 

etnisk bakgrund hon har utan att det är väldigt roligt att få dela med sig.   

Dilan menar att människorna som finns i hennes omgivning påverkar henne väldigt mycket 

och därför menar hon att om en individ ofta blir etiketterad som invandrare eller liknande 

accepterar man det förr eller senare och kommer därför själv också tycka att man inte är 

tillräcklig för att få kalla sig svensk. Men hon tycker att denna tanke är fel eftersom ingen 

annan har den rättigheten att bestämma vad man är och inte är.  

Alaz förklarar sedan att hon alltid betonat sin etniska härkomst eftersom hon ansett den vara 

viktig för att människor skulle få en uppfattning av vem hon var. Alaz menar att vart man är 

bosatt spelar en viktig roll i hur man känner sig, hon påstår att det hon upplevt och platserna 

hon bott på har lett till att hon känner sig lika mycket kurd som svensk. Alaz menar att det är 

personens egen inställning och omgivningens åsikt som bestämmer hur viktig den etniska 

härkomsten är vid identitetsskapandet. ”Förknippar en person sig enbart med sin etniska 

tillhörighet så har den väl väldigt stor roll i ens identitetsskapande”
34

, menar Alaz och menar 

att det inte är allt för henne utan att den har en viss roll men att det finns så mycket mer som 

bidrar till vem hon är och kommer bli.  

 

5.5 Informanternas syn på att: ”ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet...” 

Samtliga informanter var av liknande åsikt gällande om skolan arbetade på ett sätt som 

förhindrade att ingen i skolan skulle utsättas för diskriminering. Informanterna påstår att deras 

skola arbetar på ett bra sätt som förhindrar sådant. Dilsa menar att det inte är så att det absolut 

inte förekommer men att det när det kommer tillkänna motarbetas. Dilan påstår att deras skola 

är tydliga med vilka regler som gäller på skolan och att detta nog har en roll i hur det är på 

skolan. 

Sirin menar att kurser som ”Etik och moral” är dem som påverkar ens syn på andra individers 

okränkbarhet. Sirin menar att Etik och moral lektionerna är till exempel utmärkta timmar att 

fundera på vad som är okej och inte okej att kalla en person, vad som anses vara kränkande 

                                                           
34 Informant ”Alaz” – Intervjuades 2009-11-16 
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eller inte och liknande. Sirin menar att detta nog är ett av alla de sätt skolan jobbar med för att 

förgöra alla kränkande behandlingar som existerar på skolan.  

Sema diskuterar hur olika människor kan uppfatta samma sak på olika sätt, vilket då kan leda 

till missförstånd. Hon menar att vissa enstaka ord och uttryck som hon och hennes 

skolkamrater använder sig av kan anses kränkande av utomstående medan det bland dem 

uppfattas som något helt annat. Sema menar att det är sådant som ofta diskuteras i hennes 

klassrum, då läraren eller någon annan varit åskådare vid ett tillfälle då en sådan situation 

förekom.   
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6. Resultat diskussion  

Här nedan kommer en diskussion att presenteras utefter intervjuresultaten och de källor och 

litteratur jag använt mig av för att grunda denna forskning på.  

Diskussionen kommer att presenteras med flera underrubriker som innehåller intervjuresultat 

och teori/litteratur hänvisningar. 

6.1 Att leva mellan två tankesystem 

Lahdenperä
35

 diskuterar hur elever som är mångkulturella och lever mellan två världar kan 

hamna i en situation där de hamnar mellan två världarnas tankesystem, att eleven på så 

vishamnar i kläm mellan de olika reglerna och normerna. Detta är även något som 

diskuterades under intervjun med Alaz, där hon berättade att tankarna hemifrån inte alltid gick 

ihop med dem från skolan. Alaz menar att detta problem, enligt henne, nästintill har 

försvunnit sedan hon började på denna skola. Orsaken till detta menar Alaz kan vara både att 

skolan är så mångkulturell och på grund av det vana vid att arbeta på ett sätt som förhindrar 

dessa ”krockar” och att skolan bjuder in föräldrarna till skolan för att diskutera sådant som 

leder till dessa ”krockar”. Denna skola arbetar alltså på ett sådant sätt som Lahdenperä råder - 

att man inte anser det vara ett problem att vara mångkulturell, utan att det faktiskt kan vara 

något som är bra för elevernas utvecklande.   

De övriga informanterna diskuterade inte detta ämne, men mycket av det som sades under 

intervjuerna visar att dessa informanter nog inte flertal gånger hamnat i samma situation som 

Alaz. Detta grundas på att samtliga informanter diskuterade fördelarna med att bo och gå i 

skolan i en kommun som är mångkulturell. De menade att en fördel med detta var att man 

aldrig var den enda med annan bakgrund. Detta utesluter alltså inte att dessa elever kan anse 

att de hamnat i en liknande situation. 

  

6.2 Modersmålsundervisningen 

Vikten av modersmålsundervisning och modersmålslärarens tillgänglighet var något som både 

diskuterades av Özmen
36

 och informanterna. Özmen menar att modersmålsläraren är en 

väldigt viktig resurs, detta inte enbart i språkkunskaper utan även som förebild. Att det finns 

modersmålslärare tillgängliga på skolan under skoldagarna leder enligt Özmen till att elever 

                                                           
35 Lahdenperä, 1991.  
36 Özmen, 1991 
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kan förknippa sig med en person som är lik dem, modersmålsläraren är alltså ett bra exempel 

som visar att man kan vara det ena och det andra men ändå fungera i den svenska skolan.  

Att skolan erbjuder modersmålsundervisning är något som samtliga informanter diskuterat. 

Dilsa menar att skolan genom att erbjuda modersmålsundervisning visar att de vill att 

eleverna skall få vara mångkulturella. Att skolan är så öppen när det gäller 

modersmålsundervisningen, anser Dilsa leder till att hon känner ett starkare begär att få den 

undervisningen. Alaz berättar hur de olika skolorna hon gått på skiljer sig ifrån varandra, att 

den förra skolan inte kunde erbjuda henne modersmålsundervisning var något hon ansåg var 

tråkigt, hon berättar att det nu känns underbart att få kunna ta del av 

modersmålsundervisningen som hon så länge har velat ta del av.   

 

6.3 Att vara både-och 

Hur viktig anser informanterna den etniska härkomsten är vid identitetsskapandet? är en 

frågeställning besvarades på olika sätt av informanterna. En liknelse man kan finna bland 

dessa informanters svar är att Dilsa, Dilan och Alaz diskuterar hur viktigt det är för dem att se 

sig tillhörig den etniska gruppen men att det även är viktigt för dem att förknippas med den 

svenska.  

Ahmedi
37

 påstår, med hjälp av resultaten av sin undersökning att dagens kurdiska ungdomar, 

till skillnad från de tidigare generationerna, kan kombinera den svenska kulturen med den 

kurdiska. Han menar att dessa ungdomar har möjlighet att skapa den så kallad hybrid 

identitet, med detta menar han att de kan identifiera sig likväl med den svenska kulturen som 

den kurdiska. Han menar att det är dagens samhälle som gett upphov till detta, att det är så 

mångkulturellt resulterar i att man kan ha flera identifikationer vilket i sin tur leder till att man 

inte behöver välja det ena eller andra. Det ena behöver alltså inte utesluta den andra, menar 

han, utan man kan kombinera dem och vara både-och. 

Dilsa berättar till exempel att det vid vissa situationer är viktigare för henne att betona sin 

etniska härkomst än vad det är vid andra tillfällen, detta på grund av gemenskapskänslan hon 

anser att det bidrar till. Lödén diskuterar även detta och menar att det finns ”överordnade och 

underordnade identiteter”. Det han menar med detta är att det för individen kan vara viktigare 

att vara det ena mer än vad man är det andra, även fast individen ser sig själv som både-och. 

Så även fast Dilsa anser sig vara både-och så existerar Lödéns
38

 överordnade och 

                                                           
37 Ahmedi, 2006 
38 Lödén, 2005 
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underordnade identiteter, då hon väljer att vara det ena mer än det andra vid vissa tillfällen. 

Goldstein- Kyaga och Borgström
39

 diskuterar begreppet ”den tredje identiteten” och menar att 

detta begrepp inte baseras på ”vi och dom- känslan” eller ett antigen eller utan på tanken 

”både-och”. Författarna menar att den tredje identiteten inte innebär att man identifierar sig 

med det en enda kultur, religion eller etnisk grupp utan att man kopplar flera delar med 

varandra och skapar en ”både-och” identitet. Detta är något man kan se hos Dilans 

identitetsskapande, då hon försöker slå ihop de olika etniska grupperna till ett. Dilan menar att 

hon är kurd ifrån Sverige, vilket visar att även hon är både-och tänkande.  Sist har vi Alaz 

som anser sig vara lika mycket kurd som svensk, som hon väljer att uttrycka det. Alaz är alltså 

ännu ett exempel på att vara ”både-och” tänkandet.  

 

6.4 Läraren och skolans roll  

Samtliga av informanterna diskuterade lärarna och skolans roll i deras identitetsskapande. Att 

skolan skall vara en plats som känns välkomnande var något de ansåg vara något väldigt 

viktigt. Om man känner sig välkommen till skolan känner man en viss trygghet, menar 

informanterna.  

Informanterna diskuterade även lärarnas roll i deras identitetsskapande och samtliga påstod att 

lärarna var väldigt viktiga för dem. De menade att lärarna inte alltid var införstådda i hur 

viktiga dem var i elevernas liv. Sirin menar att hennes lärare är någon som påverkat henne till 

att bli den hon är idag. Lahdenperä
40

 menar att skolan/lärare kan uppfatta mångkulturalitet 

som något annorlunda och därför problematiskt, men hon menar att det egentligen kan vara 

något väldigt bra för elevernas utvecklande. Eleverna blir kunskapsmässigt rikare, menar 

Lahdenperä, då de får möjlighet att lära sig att se saker ur olika perspektiv. 

 

6.5 Språkets roll 

Goldstein- Kyaga och Borgström menar även att kodväxlingen är viktig i den synvinkeln att 

den avgör inkluderande och exkluderande. Behärskar man ett språk inkluderas man i 

gemenskapen, och vise versa. Vissa av informanterna tog även upp detta, då de menade att 

kurdiskan var viktig att kunna då man kunde ha hemliga samtal som andra utanför gruppen 

inte fick ta del av. Detta resulterar i att de som inte behärskar det kurdiska språket i gruppen 

blir på ett indirekt sätt exkluderad. Informanterna menar alltså att det språket man talar är 

                                                           
39 Goldstein- Kyaga och Borgström, 2009 
40 Lahdenperä, 1991 
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väldigt viktig, speciellt när man bor i ett mångkulturellt samhälle, där många olika språk talas. 

Att kunna tala ett visst språk bringar, enligt dem, många fördelar. 

 

7. Till nytta för läraryrket och tips på fortsatt forskning  

7.1 Till nytta för läraryrket 

Att vara införstådd i hur identitetsskapande sker hos ungdomar är enligt mig väldigt viktigt 

för en lärare att ha kunskaper om. Kunskapen om att identitetsskapandet inte sker på samma 

sätt hos alla elever är även något man bör ha kännedom om.  

Jag vill att detta arbete skall göra lärarnas jobb lite lättare, när det kommer till agerandet 

gentemot elever med en annan etnisk härkomst. Intervjuerna med informanterna har vid 

flertalet gånger visat att lärare som är kunniga i elevernas bakgrund etc. uppskattas och ses på 

ett annat sätt. Ett sätt som enligt min uppfattning hjälper dem med deras identitetsskapande. 

Hur en lärare, och även annan personal i skolans omgivning, bemöter eleverna har, som 

studien visar, en stor roll i elevernas identitetsskapande.  

Informanterna, som presenterats i uppsatsen, har förklarat att lärare och skolpersonal i övrigt 

har en väldigt viktig roll i identitetsskapandet, detta då eleverna spenderar väldigt mycket tid i 

skolan. Skolan är och bör enligt min uppfattning förbli en fristad, där elever med olika 

härkomst och annat, skall känna sig tillhörig. För att elever med en annan etnisk härkomst 

skall kunna känna att denne tillhör en viss skola, menar informanterna, bör skolan värdera 

mångkulturalism. Skolpersonalens syn på mångkulturalism har en stor betydelse i huruvida 

elever känner sig trygga i den miljön eller inte, och är därför enligt min uppfattning viktig i 

identitetsskapandet hos elever.  

 

7.2 Tips på fortsatt forskning  

 Enligt mig finns det väldigt mycket att forska om inom detta område. Under intervjuerna med 

de fem informanterna kom ämnet ”svenskhet” på tal, frågan vem som får kalla sig svensk och 

inte var något som diskuterades och majoriteten av informanterna som deltog i denna uppsats 

påstod att den som känner sig svensk har all rätt att kalla sig svensk, men vad anser andra och 

vad etnisk svenska elever anser om detta påstående anser jag kan vara något intressant att 

forska om. Kan man se skillnader mellan vad etniska svenska elever tycker om detta och vad 

dessa informanter tycker och tänker, är något jag tycker vore intressant att få ta del av.  
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Sedan anser jag att man kan göra samma forskning, som jag presenterat, fast med elever som 

bor på en plats som inte är lika mångkulturell. Hur ser gemenskapen ut hos dem, söker de sig 

till andra med liknande bakgrund eller råder det andra regler för gemenskapskänslan. Språket 

kanske inte är lika viktig hos de eleverna, som det är för dessa informanter eller så kanske de 

har helt andra uppfattningar kring vad som formar dem i just deras identitetsskapande.  

Man skulle även kunna göra en jämförelse mellan kurdiska och assyriska-syrianska 

ungdomar. Detta menar jag då även assyrier/syrianer är en befolkningsgrupp som inte har en 

egen nation. Orsaken till att jag inte velat göra denna jämförelse är då assyrier-syrianerna, 

enligt min uppfattning, är en befolkningsgrupp som lägger större vikt vid religionen medan 

kurderna, till skillnad från dem, lägger mer vikt vid nationalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

8. Slutsats  

I min undersökning har jag ämnat att, genom intervjuer med fem elever, se hur 

identitetsskapandet sker hos dessa fem informanter med kurdisk härkomst. Jag har valt att 

undersöka elevers åsikter kring några specifika områden. Jag vill ta reda på vilken roll dessa 

områden har, enligt informanterna, i deras identitetsskapande: skolan och lärarens roll, 

språkets roll, skolkamraternas roll och den etniska härkomstens roll.  

Jag avser att genom denna diskussion försöka besvara de frågeställningar jag tidigare 

presenterade. 

Vilken roll skolan och lärarna har i dessa informanters identitetsskapande ansåg 

informanterna ha en betydande roll i vilka de komma bli. Informanterna menade att skolan, 

om den kändes välkomnande skapade känslan av trygghet, vilket enligt dessa informanter var 

väldigt viktigt. De ansåg att en skola skulle vara öppen och kännas trygg för att man skulle 

trivas där. Att skolan och lärarna är öppna och välkommande även när det gäller 

mångkulturalism, anser informanterna även vara viktig. Samtliga informanter diskuterade 

vikten av en öppen skola, en skola som var villig att acceptera dem för vilka de är. Detta 

bevisade skolan genom att erbjuda modersmålsundervisning och tillgång till 

modersmålslärare under skoldagen, påstod informanterna. De menade att skolan genom att 

erbjuda modersmålsundervisning visar att de anser att mångkulturalism och flerspråkighet är 

något bra, vilket enligt informanterna leder till att det får eleverna att uppskatta chansen att ta 

del av modersmålsundervisningen. Informanterna menade att detta även var ett bevis på att 

lärarna och skolan ville att de skulle få chansen att få välja om de ville förknippa sig med 

enbart sin etniska kultur eller om de även ville förknippas med den svenska kulturen. De fick 

alltså det bekräftat att det var upp till dem att vara både-och eller antingen eller.  

Skolkamraternas roll i deras identitetsskapande diskuterades även, och informanterna menade 

att skolkamrater som har olika härkomst, åsikter, tankar, religiösa åsikter etc. enbart är en 

tillgång för dem. Detta då dessa olikheter leder till att de får tillgång till att lära sig att leva 

med människor som kanske inte alltid tycker och tänker som dem själva.  

Informanterna diskuterade även vikten av att kunna tala sitt modersmål med sina 

skolkamrater, och menade att det gav olika effekter. Man kunde genom det gemensamma 

språket känna en annan sorts gemenskap, som inte gick att få med de övriga skolkamraterna. 

De menade att de även genom språket kunde inkludera och exkludera skolkamrater på så vis 
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att de som inte förstod det språk som talades i en viss gemenskap blev exkluderad, vilket 

informanterna ansåg vara något som bidrog till gemenskapskänslan ännu mer.  

Hur skolan arbetar för att motarbeta ”diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet..” var 

även något som diskuterades under intervjuerna tillsammans med dessa informanter. Samtliga 

informanter var enliga om att skolan arbetade på ett sådant sätt som motverkade all sorts 

diskriminering. Informanterna menade att de var medvetna om att sådant förekom men att 

skolan vid upptäckande av sådant försökte arbeta så att sådant inte skulle förekomma på 

skolan. Informanterna förklarade att skolan och lärarnas arbetssätt var sådan att de ständigt 

diskuterade fördelarna med mångfald och att de på så vis ständigt signalerade att det var något 

bra att alla inte var likadana, vilket enligt informanterna var något som uppslukades även av 

eleverna.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor del 1:  

1. Vilket år är du född? ________ 

2. Vilken årskurs/program/skola går du just nu? 

____________________________________ 

 

3. Är du svensk medborgare? 

      (  ) Ja, sedan födseln 

      (  ) Ja, men har tidigare haft annat medborgarskap 

      (  ) Ja, men har också annat medborgarskap 

      (  ) Nej 

4. Är dina föräldrar svenska medborgare? 

      (  ) Ja, båda mina föräldrar har svenskt medborgarskap 

      (  ) Nej, mina föräldrar har utländskt medborgarskap 

5. Har du bott i andra länder än Sverige? 

      (  ) Nej      

      (  ) Ja 

6. Pratar du normalt ett annat språk än svenska hemma? 

(  ) Ja, jag pratar ett annat språk. Vilket?_______ 

(  ) Nej, jag pratar svenska hemma 

 

7. Vilken etnisk grupp anser du att du tillhör (ex. svensk, grek, kurd)? 

_________________________ 

8. Är det viktigt för dig att se dig som tillhörig denna grupp? 

 

(  ) Ja, mycket viktigt 

(  ) Ja, ganska viktigt 

 (  ) Nej, inte viktigt 



37 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor del 2: 

9. Hur viktigt är det för dig att betona din etniska härkomst? 

10. Hur viktigt är det att de i din omgivning har kunskap om din härkomst? 

11. Vem är du? Ett namn, religion, etnisk bakgrund, elev, kille/tjej etc.? 

12. Hur viktigt anser du det vara att uppfattas som svensk?  

13. Skolans roll i ditt identitetsskapande? 

14. Lärarnas roll i ditt identitetsskapande?  

 

 


