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FÖRORD  
 

Jag har alltid haft ett genuint intresse för frågor gällande identitetsskapande och det 

har blivit starkare med åren under utbildningens gång. Eftersom jag har mitt starka 

intresse för identitetsfrågor är det en självklarhet för mig att välja det som ämne inför 

examensarbetet. Jag har sedan lång tid tillbaka varit aktiv på Turkiska 

ungdomsförbundet (TUF), vilket har bidragit till mycket mer än enbart nöje. Idag 

inser jag att utöver skolan har även TUF haft en stor betydelse på min identitet och 

hur jag ser på mig själv. Det är flera tusen turkiska ungdomar som är aktiva på TUF, 

därför skulle det vara angeläget att skriva om detta i mitt examensarbete. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Maria Borgström som har väglett och 

inspirerat mig genom hela uppsatsen, men jag vill även tacka mina informanter som 

ställde upp på intervjuerna. Sist men inte minst vill jag även tacka min underbara man 

som har varit en stöttepelare under den tuffa perioden, utan Er hade jag inte klarat 

detta. Tack!



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Swedish society has gone through a radical change. From being a monoculture 

society it has developed into a multicultural society representing a mixture of people 

from all around the world. This change has had a significant impact on both the 

Swedish school system and the teacher’s role. Therefore a subsequent ambition for a 

multicultural school would be to recognize this diversity and establish guidelines for 

how to meet each individual students need. To be able to recognize how different 

students develop in different ways is one of the reasons for this research. Different 

directions of social science have discussed in what way schools take part in youth 

identity formation. However, it has been less argued how immigrant associations take 

part in the same formation. This essay aims to illustrate, analyze and discuss how five 

young Turkish students, living in two different cultures, experience how the school 

and immigrant associations have affected the formation of their identity. I have 

chosen to use a qualitative approach, using in-depth interviews with five youths at the 

age of 16-18. The common denominator of these youths are (i) they all have roots in 

Turkey, (ii) they are all students at upper-secondary school, (iii) they study in the 

Stockholm area and (iv) they are members of TUF (The Turkish Youth Association). 

The conclusion of this study is that the school, teachers and friends play a very 

important role in youth identity formation. A problem that this research identifies is 

that the schools lack the capability to satisfy individual needs, resulting in many 

students facing difficulties when forming an identity. Due to the fact that many times 

the school does not encourage, nor observe the different backgrounds of the students. 

Furthermore, according to my research a probable reason why many youths with 

foreign background search immigrant associations, is because they feel fellowship 

and security when together with people from the association. This, in turn, has a 

positive effect on their self-image and identity.  

Title: The importance that voluntary sector (TUF) and the school have on Turkish 

youth’s identity creation.  

Keywords: Identity, voluntary sector, culture, ethnicity, school and teacher.  ,  

Nyckelbegrepp: Identitet, föreningsliv (TUF), kultur, etnicitet, skola och lärare
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1 INLEDNING  
Denna vetenskapliga studie kommer att belysa identitetsskapande hos en vald grupp 

av ungdomar med turkisk härkomst, vilka lever i dubbla kulturer; dels den turkiska 

kulturen som föräldrarna burit med sig från hemlandet dels den svenska kulturen som 

präglar dessa ungdomars vardag. Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och 

skolan är den arena där ungdomar spenderar en större del av sitt liv. Som blivande 

pedagog är det viktigt att vara medveten om att man kontinuerligt i sitt agerande och 

med sina åsikter är involverad i elevernas identitetsskapande samt att som pedagog 

kan jag påverka deras uppfattning på sin identitet (Lahdenperä& Lorentz:2010 ).      

Det har skett en radikal förändring i det svenska samhället, från att vara en 

monokulturell till en mångkulturell blandning av människor från alla delar av världen. 

Detta har påverkat dagens skola och lärarrollen, förr byggde undervisningarna på en 

gemensam förståelse där pedagogerna inte behövde tillgodose elevernas språkliga 

samt kulturella bakgrund (Lahdenperä & Lorentz:2010). Idag bör undervisningarna 

utvecklas och spegla mångfalden för att tillfredsställa alla elever. I och med 

mångfalden i dagens skolor eskalerar behovet av att pedagogerna behöver reflektera 

över sitt nya uppdrag med interkulturella
1
 identitetsformeringar och skapa gemenskap 

utifrån olikheter (ibid). Att kunna se hur olika elever formas i skolorna kan komma bli 

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

forskning. Skolans betydelse i ungdomars identitetsskapande har diskuterats utifrån 

olika perspektiv inom samhällsvetenskapen, men debatten angående 

invandrarföreningarnas betydelse har varit mindre tongivande. Jag vill mot denna 

bakgrund försöka förstå på vilket sätt skolan och TUF påverkar den specifikt valda 

gruppens uppfattning på deras identitetsskapande. 

 

 

 

 

 

                                                 

   

1
 ”Interkulturell beskriver en handling, en interaktion mellan representanter från skilda kulturer.          

Genom att bedriva undervisning på ett visst sätt blir lärande interkulturellt och då blir inter ett ord som 

står för handling, interaktion och förändring” (Lorentz & Bergstedt (red): 2006 s. 17) 
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”God morgon allesammans är; Sara, Martin, Andreas, Tilda, Linn, Glenn, Ayse här 

idag? Jag minns det som igår, jag gick i åttan i en homogen svenskskola i en 

närförort i Stockholm. Det var alltid lika jobbigt och jag minns hur några av 

kamraterna skrattade och lärarna gjorde ingenting åt detta. Det är specifika 

händelser jag minns som särskilt utmärkande, en av dessa situationer var när lärarna 

hade närvarokontroll. Mitt namn var på sjundeplats, det var alltid lika nervöst och 

jobbigt, för jag visste inte vilka som skulle skratta denna gång. Jag kände mig 

verkligen annorlunda och skämdes över den jag var, min identitet. Det enda skiljde 

mig från majoriteten av övriga elever i klassen var att jag hade dubbla bakgrunder; 

en turkisk och en svensk. Jag försökte smälta in och bli accepterad av mina 

klasskamrater genom att förneka min turkiska bakgrund, jag valde att byta namn till 

ett mer västerländskt klingande” 

 

 

Det ovanstående är en kort beskrivning av hur jag och skolan, d.v.s. kamraterna och 

lärarna uppfattade samt påverkade min identitet under en viktig period i mitt liv. 

Skolan skall vara öppen och mottaglig för alla människor oavsett bakgrund. Utöver 

lärarnas huvudsakliga roll som kunskapsförmedlare, skall dem även bidra till att 

elever utvecklar en positiv bild på sin identitet och detta är bl. a för att öka trygghets 

och gemenskapskänslan hos eleverna. I lpo94 står det att: 

 

”Skolan skall främja förståelse för andra människor/…/Omsorg om den enskildes 

välbefinnande skall prägla verksamheten” (Lpo94 s.3). 

 

 



 

 

 1 

2  SYFTE  
 

Syftet med denna studie är att belysa, analysera samt diskutera hur fem turkiska 

ungdomar uppfattar betydelsen av skola och föreningsliv för deras identitetsskapande.  

 

2.1   Frågeställningar 
Jag kommer i min studie att utgå från nedanstående frågeställningar 

 

– Vad anser informanterna om skolans; lärarna och skolkamraternas roll i deras 

identitetsskapande? 

– Vilken betydelse har TUF på ungdomarnas identitetsskapande enligt dem? 

 

3 BAKGRUND OM FÖRBUNDET- HISTORISK 

TILLBAKABLICK  
Den turkiska migrationen till Västeuropa och Sverige startade i början av 1960 talet 

och intensifierades kring 1970. Utflyttningen från Turkiet till Sverige karaktäriseras 

av att främst unga män sökte arbete i europeiska länder som behövde arbetskraft. 

Arbetskraftsutvandringen från Turkiet till Sverige upphörde i stort under mitten av 

1970. Vidare kan sägas att invandringen av turkar till Sverige har haft en karaktär av 

kedjemigration. De invandrare som kom i ett tidigt skede till det nya landet, hjälpte 

senare anhöriga med arbets- och uppehållstillstånd. (Alpay 1980).    

 

År 1975 fastslogs den nya invandrar- och minoritetspolitiken. Den utgick från målen 

valfrihet, jämlikhet och samverkan. Valfrihetsmålet innebar att medlemmar av olika 

etniska minoriteter skall i den grad de önskar anamma svensk respektive ursprungligt 

kulturellt arv. Därmed utgör dessa etniska organisationer en viktig förutsättning för att 

minoriteter skall ha möjligheter att bibehålla och utveckla den egna kulturen. 

Invandrarföreningarna ger barn till invandrare en möjlighet att skapa en kulturell  

Identitet med bakgrund i föräldrarnas kulturarv. Genom detta kan andra generationens 

invandrare få den självkänsla och identitet som är viktig för integreringen i samhället. 

Många etniska organisationer syftar genom sin verksamhet till att bygga broar till det 

svenska samhället (Regeringen: 2003:10) 
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Turkiska Ungdoms Förbundet (TUF) är idag en organisation för ungdomar, 

 mellan 7-25 år. Förbundet bildades 1983, då som en kommitté under Turkiska 

Riksförbundet. Tanken var då att samla alla turkiska ungdomar under ett tak. År 1995 

startade TUF en självständig organisation, fri från Turkiska Riksförbundet. Idag har 

organisationen ca 7500 medlemmar och 26 lokalföreningar i storstäderna.  

Ambitionen som TUF har är att, ”/…/ i hela landet, samla turkiska barn och ungdomar 

till en meningsfull och stimulerande verksamhet”. (www.tuf.nu).  

 

3.1  Förbundets aktiviteter 

Föreningen erbjuder medlemmarna ett flertal aktiviteter inom olika områden. Syftet 

med aktiviteterna är främst att samla många turksvenska ungdomar under ett tak men 

också för att upplysa medlemmarna om den turkiska kulturen. Föreställningar med 

folkdansgrupper och sångkörer är en av de populära aktiviteterna som TUF anordnar. 

Dessa aktiviteter finns främst hos TUF:s lokala förening ”Vårbergs kvinnoförening”. 

TUF anordnar även olika former av festkvällar där de bjuder in olika dansgrupper och 

artister från Turkiet. Kvinnoföreningen i Vårberg ger turksvenska ungdomar en 

möjlighet att pröva på traditionella dansstilar från Turkiet, med en professionell 

instruktör. Denna aktivitet är särskilt populär bland de kvinnliga medlemmarna i 

åldern 14-20. TUF erbjuder även aktiviteter som vänder sig till de yngsta 

medlemmarna och det är barnteatergruppen i TUF som anordnar olika visningar för 

allmänheten. Vidare kan även nämnas att man lägger stor betoning på firanden av 

olika turkiska helgdagar. Ett firande som särskilt uppmärksammas är helgdagen 23 

april, för övrigt kallat barnens dag (23 nisan på turkiska). I samband med denna 

helgdag har TUF anordnat ett stort arrangemang med uppträdanden i olika former och 

fest. Sång och musik, tal och diktläsning är evenemang som avlöste varandra. Andra 

helgdagar som firats är exempelvis 19 maj, (19 mayis) ungdomsdagen. Andra 

helgdagar som firas mer informellt är Ramadan, muslimsk helgdag som avlutar 

fastemånaden (www.tuf.nu)

 
 

http://www.tuf.nu/
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4 TIDIGARE FORSKNING  
  

Borgström och Goldstein – Kyaga har tillsammans skrivit avhandlingen; den tredje 

identiteten-ungdomar och deras familjer i det mångkulturella samhället. De har 

intervjuat 60 ungdomar med differenta bakgrunder och huvudtesen i forskningen är 

att en s.k. ”tredje identitet” börjar få allt större betydelse. Vidare hävdar de att den 

gränslösa identiteten, som uppstår i mångkulturella kontexter karakteriseras av en 

känsla av ”både och” snarare än ”antingen eller” vilket är den ”tredje identiteten”. 

Författarinnorna menar på att globaliseringen har bidragit till ”nya identiteter” som är 

mångdimensionella, gränsöverskridande, föränderliga samt kontextuella. Vidare 

hävdar dem att globaliseringen har skapat upplösning mellan nationella och etniska 

identiteter därav har det gett upphov till en s.k. ”tredje identitet”. De hävdar att 

ungdomar idag inte definierar sig med en eller två specifika etniska tillhörigheter, 

utan att de berörda ungdomarna befinner sig i multietnisk kontext och därför 

kontinuerligt skiftar mellan olika kulturella kontext.   

 

Ahmadi är docent i sociologi och har i sin avhandling, Ungdom, kulturmöten, identitet 

diskuterat skillnader samt förklarat utifrån skilda perspektiv orsakerna till att många 

ungdomar med utländsk bakgrund inte kommer in i det svenska samhället. 

Forskningen ämnar även till att klarlägga teorier om ungdomarnas jag- och 

identitetsuppfattning. Ahmadi hävdar att det är oerhört viktigt att erhålla en identitet, 

eftersom en identitet skapar möjligheter att känna gemenskap, tillhörighet samt förstå 

sin plats i sin omgivning. Konsekvenserna av att invandraungdomarnas 

jaguppfattning avviker från majoritetssamhället kan bidra till att dem inte lyckas 

bygga upp en egen personlig identitet. Eftersom ungdomarna inte känner någon 

tillhörighet samt att dem inte kan identifiera sig med övriga i det svenska samhället 

känner många sig som främlingar. Ahmadi titulerar dessa ungdomar som ”varken- 

eller – ungdomar”, d.v.s. ungdomarna identifierar sig varken med den svenska 

kulturen eller till den ursprungliga kulturen (Ahmadi: 1998).  
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Kahlin Linda har i sin avhandling Sociala kategoriseringar i samspel visat hur de 

sociala kategorierna etnicitet, kön och generation skapas i samtal. Vidare handlar 

avhandlingen om hur de här ungdomarna förhandlar om sin identitet genom att 

samtala. Undersökningen genomfördes utifrån gruppsamtal med flerspråkiga 

gymnasieungdomar. Sammanlagt har 33 elever från två olika skolor deltagit i 

undersökningen, varav 29 elever har assyrisk/syriansk bakgrund. Vidare har Kahlin 

undersökt fyra olika varianter av redskap och hur dem används för att utgöra 

identiteter i samspel med andra. De analysredskap som utgör undersökningen är: 

sociala kategorier, kategoribundna attribut, retoriska strategier och språkliga 

redskap. Resultat visar att samspelet mellan de ovanstående olika kategorierna är 

viktiga, Kahlin hävdar att det inte går att isolera etnicitet eller någon annan social 

kategori utan man måste ta hänsyn till komplexiteten. Kahlins resultat tyder på att 

ungdomarna inte bara återger allmänt utbredda föreställningar om sociala grupper. I 

samtalen nyanserar och omförhandlar ungdomarna också omgivningens etablerade 

föreställningar. På så sätt protesterar de mot vad det förväntas innebära att vara t.ex. 

ung invandrartjej eller invandrarkille. Genom samtalen försöker även ungdomarna att 

motverka stereotyper och fördomar.  

 

Lahdenpäre Pirjo legitimerad psykolog, har tillsammans med andra skickliga 

pedagoger samt specialister inom ämnet sammanställt undersökningar om 

flyktingbarns passerande i svenska skolor på bästa möjliga sätt. De olika metoderna 

presenteras i Rädda Barnens rapportserie; Skolans roll- för barns språk, kultur och 

identitet. Lahdenpäre exemplifierar vilka svårigheter barn med annat påbrå än svensk 

kan stöta på i skolorna, samt grunderna till detta. En av orsakerna till problemen som 

kan uppstå är att dessa elever lever i två olika kulturer och värden, vilket Pirjo 

titulerar som ”sanningar”. Kulturen och värdena kan uppfattas som avvikande 

gentemot majoritetssamhället och därför kan det upplevas som ett problem från 

skolans sida. Vidare betonar Lahdenpäre att olika faktorer som; miljö, relationer, 

uppfattningar om en själv formar ens självuppfattning och identitetsskapande ( 

SCB statistiska centralbyrån presenterade år 2003 en rapport om föreningslivet i 

Sverige och vilken betydelse det har på individen och samhället. Rapporten är en 

sammanställning från två undersökningar där huvudfokus var att undersöka hur 

engagemang och deltagande inom föreningsliv har förändrats samt orsakerna till dessa 

förändringar. Rapporten presenterar differenta motiv till medlemskap i olika 
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föreningar och föreningarna bidrar bl.a. till att skapa identiteter- medlemskapet verkar 

som symbol för den egna självbilden, skapar samhörighet med en viss grupp samt 

erbjuder sociala kontakter.  

 

5. TEORETISK RAM OCH BEGREPP  
Under denna rubrik kommer jag att redogöra för de teorier som jag använt mig av för 

att tolka mina resultat. De teorier som jag utgått från berör teman såsom identitet, 

etnicitet, organisation, kultur och kommunikation- interkulturalitet. Dessa teman blir 

således den teoretiska referensram som jag ämnar knyta mitt empiriska material till. 

Identitetsteorierna beskriver främst på vilket sätt identitet är en form av social 

konstruktion som uttrycks i mötet med andra människor.  

 

Teorierna kring etnicitet diskuterar hur människan uttrycker och bevarar sitt kulturella 

arv. De teoretiska ståndpunkterna kring andra generationsinvandrare har stor relevans 

då de påvisar hur dessa ungdomar är flexibla i upplevelsen av sitt jag i relation till 

omgivningen. Teorierna kring organisationer är också applicerbara då de visar etniska 

föreningarnas, roll i samhället, identiteten och hur egentligen dessa sammanslutningar 

är uppbyggda. De teorierna gällande kommunikation har en viktig betydelse, eftersom 

kommunikation och identitet hänger samman i flera bemärkelser. Genom 

kommunikation definierar vi oss själva samt andra. 

 

5.1 Socialkonstruktivism 

 

Det teoretiska perspektivet jag har som utgångspunkt när jag analyserar mitt 

empiriska material samt det min undersökning bygger på är det social 

konstruktivistiska perspektivet.  De teorier som tituleras som social konstruktivism 

har ett starkt förhållande till samhällsvetenskapliga diskurser (Thomassen:2008). 

Tyngdpunkten inom socialkonstruktivism ligger på den språkliga interaktionen som 

utformar relationen mellan subjekt samt objekt. De är via dessa konstruktioner vår 

självförståelse samt verklighetsuppfattning utformas. Socialkonstruktivism betraktas 

vara en teori som är produkter av mellanmänsklig interaktion, mellan det enskilda 

jaget samt strukturerna i samhället (Thomassen:2008).  
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5.2  Identitet 

 

”Individens medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin personlighet och sin förmåga till 

självbestämmande” (www.ne.se). De teorier om identitet som jag ämnar skriva om i 

denna studie lutar åt att ha sitt ursprung inom sociologin. Det finns inte en entydig 

definition på begreppet identitet, med tiden har begreppet modifierats och fått olika 

betydelser.  

 

I boken ”Den tredje identiteten”( 2009) diskuterar Goldstein-Kyaga & Borgström 

begreppet identitet, författarna resonerar kring begreppet ur olika synsätt. Foucault är 

en av företrädarna som har haft ett inflytande på socialkonstruktivismen, som påstår 

att människor konstruerar den sociala världen samt kunskapen om den i interaktion 

och kommunikation med andra. Människor har inte en verklig och oföränderlig 

identitet inom oss utan att identitet är något tillfälligt, konstruerat och inte statiskt 

(Goldstein - Kyaga & Borgström:2009).  

 

Borgström (1998) har i sin avhandling ”att vara mitt emellan” diskuterat begreppet 

identitet utifrån b.l.a. Geaorge Herbert Meads teorier. I Teorin beskrivs individens 

personlighetsfaser ”I” och ”Me” och hur denne utvecklar sitt medvetande i relation till 

”den andre”.”Me” är när personen i fråga kan se sig själv som ett objekt, men för att 

kunna betrakta sig själv måste det även existera ett subjekt. Vidare belyser han att 

identiteten existerar i människans medvetande, eftersom denne växlar mellan ”I” och 

”me”. Mead ser identitet som något som konstrueras genom sociala sammanhang, 

vilket är följderna av samhällets normer och kulturella mönster. Individen har enligt 

Mead en identitet i gemenskap med andra, denne förstår ”spelets regler” vilka ligger 

implicit gestaltade i ett regelsystem. Identitetsutveckling sker enligt Mead genom 

”rollövertaganden”, d.v.s. att människor identifierar sig med andra som tolkas som 

framstående för personen i fråga.  De personer som har viktig mening i individens 

identitetsutveckling tituleras som” den signifikanta andra” vilket myntades av 

filosofen William James (1890). Denna kan utgöra en grupp, en person eller ett helt 

samhälle. Det är enligt James viktigt för individens självuppfattning eftersom 

människor gör jämförelser med individer vi vill ta efter på något sätt 
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(Borgström:1998).  

Fortsättningsvis diskuterar Borgström (1998) utifrån Lange & Westin (1981) teorier 

om identitetsbegreppet. De hävdar att begreppet identitet har två grundläggande 

aspekter; en subjektiv och en objektiv. Den subjektiva innefattar hur man själv 

identifierar och definierar sig själv och detta perspektiv klassificeras i ”jagidentitet” 

samt ”självuppfattning”. Enligt Lange & Westin (1981) är ”jagidentiet” är den 

psykologiska delen i individen, fundamentalt omedveten men kan medvetandegöras. 

Tillskillnad från ”självuppfattning” vilket är medvetet och inbegriper individens 

föreställningar, känslor samt värderingar om sig själv. Enligt ovanstående författare är 

”självuppfattning och ”jagidentiet är motsvarigheten till vad de benämner kollektiv 

identitet respektive gruppidentitet. Med kollektiv identitet menar de känslan att 

tillhöra en viss grupp, kategori men gruppidentitet däremot inrymmer de värderingar, 

känslor samt föreställningar individen känner för den grupp denne ingår i 

(Borgström:1998). Vidare redogör Borgström (1998) med hjälp av bl.a. 

”ettikeringsteorin” , för hur andra individers definitioner påverkar våra uppfattningar 

om oss själva. Samhällets syn på individen har en påverkan, eftersom den alltid är 

närvarande i dennes medvetenhet oavsett om personen i fråga godkänner det eller 

inte. Att bli ”ettikerad” eller stämplad kan påverka ”den andres” syn på identiteten. 

Enligt Goffman(1972) är individer som avviker från majoriteten stigmatiserade, de 

stämplar som påtvingas på en individ kan vara betydelsefulla för dennes 

identitetsutveckling. Borgström (1998) hävdar att genom att en etikett sätts på en 

individ påverkar dels dennes självuppfattning men även hur omgivningen ser på en 

(Borgström:1998).  

 

Alsmark nämner också att identifikationen med en etnisk tillhörighet inte alltid är en 

självklarhet, studier som gjorts visar enligt honom, att det råder ett 

spänningsförhållande mellan individen och den etniska gruppen. Vidare menar han att  

invandrarungdomar utvecklar s.k. hybrida identiteter, eftersom de hänvisar till flera 

olika världar. Dessa identiteter karaktäriseras av kontinuitet och förändring, d v s 

tillstånd av betryggande anknytning och sökande efter något nytt. (Alsmark 1997: 10). 

Denna syn på identitet som Alsmark ger uttryck för var något av banbrytande för den 

essentialistiska synen på identitet, som då innebar att man såg identitet som något fast 

och kontinuerligt. Den tradition som senare teoretiker förespråkar, den som jag är 

inspirerad av, går ut på att man ser begrepp såsom identitet och etnicitet som något 
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flexibelt och flytande. Denna tradition som växt fram brukar kallas för ett 

konstruktivistiskt perspektiv (Alsmark 1997: 11).  

Identitetsarbetet hos invandrarungdomar skiljer sig avsevärt från jämnåriga svenska 

ungdomar nämner Nader Ahmadi i boken ”Ungdom, kulturmöten, identitet” (1998). 

Han menar att ungdomar vars föräldrar har rötter i ett annat land har svårare att bygga 

en stabil personlig identitet. Denna svårighet är ett uttryck för det utanförskap de 

känner inför det svenska samhället och skolan. Vidare nämner Ahmadi att dessa 

ungdomar befinner sig i en form av ”no mans land”, där de varken kan referera till det 

svenska samhället eller föräldrarnas hemland. Detta gör att det uppstår ett vakuum 

och ungdomarnas självuppfattning kan karaktäriseras som ”varken-eller-människor” 

(Ahmadi 1998: 82). 

 

Liknande resonemang har utvecklats av Gordon och Grosin De har myntat uttrycket 

 ”dubbel identitet”. Detta begrepp är intressant eftersom den inrymmer känslan av att 

tillhöra två världar samtidigt, två tankesystem. De menar att i den ”dubbla identiteten” 

finns indikatorer både från föräldrarnas kultur men också från majoritetssamhällets. 

Ett exempel på att en person har fått en ”dubbel identitet” kan erfaras då denne gör 

resor till föräldrarnas hemland. Gordon nämner att individer som lever parallellt med 

två kulturer ofta utvecklar en ”dubbel identitet”. Författarna vill med denna teori visa 

situationen för en etnisk grupp i Sverige, där gruppen har en anknytning till 

ursprungliga kulturen samtidigt som de har en önskan att integreras i samhället 

(Gordon & Grosin:1973). Etniska organisationer har här en stor funktion att fylla; 

samla dessa ungdomar och hjälpa dem att strukturera deras sociala vardag 

 (Gordon & Grosin:1973). 

 

5.3 Etnicitet 

 

”Tillhörighet till en etnisk grupp, en social relation mellan grupper av människor vilka 

ser sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper”(ww.ne.se). 

Det finns många olika former av definitioner på begreppet etnicitet. Allmänna 

förklaringar av etnicitet brukar oftast härledas till etnisk gruppbildning, etnisk 

identitet eller kulturella gränsdragningar mellan minoritet och majoritetssamhälle.  
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I boken ”Etnicitet och nationalism” (2000) definierar Thomas Hylland Eriksen 

begreppen etnicitet och etnisk grupp. Han nämner att etnisk identitet betecknar hur 

människor definierar och förhåller sig själva i relation till omgivningen. En etnisk 

grupp analyseras därmed i relationen till omgivande grupper. För att en grupp skall 

definieras som etnisk ska ett visst antal kriterier uppfyllas. För det första ska det 

finnas en grundläggande självkategorisering, där t ex ”turkar ser sig själva som 

turkar”. För det andra ska det finnas kulturella karaktäristiska drag som ärvs av äldre 

generationen eller av andra inom den etniska gruppen. För det tredje kan samma språk 

och religion också vara attribut som stärker gruppen. Språket kan inneha en viktig roll 

för kommunikationen inom gruppen och upplevas som betydelsefull (Eriksen:2000).  

 

Aleksandra Ålund som också diskuterar etnicitet menar att nya former av etniciteter 

uppkommit som ett resultat av misslyckad integration. Ålund nämner att etnicitet bör 

studeras i relation till den rådande samhällskontexten. Vidare hävdar hon att etnicitet 

är något som ständigt förändras och återskapas. Hennes huvudpoäng är att 

etnicitetsskapande processer löper parallellt med samhällsproblem som 

diskriminering, utanförskap och rasism. (Ålund 2000: 28). Ålund skriver om dubbla 

etniciteter och hon menar att dessa ungdomar har en förmåga att pendla mellan olika 

former av etniska identiteter. Poängen med hennes teori är att det inte råder några 

tydliga gränser mellan exempelvis den turkiska och svenska identiteten. Vidare menar 

hon att ungdomarna lättare identifierar sig med föräldrarnas etniska bakgrund, då 

många upplever ett utanförskap i relation till det svenska samhället. (Ålund:2000) 

 

5.4 Organisation 

 

”Större, samordnad grupp med vis målsättning t.ex. på arbetsmarknaden (www.ne.se) 

I boken ”Det sociala landskapet” (2003) diskuterar sociologen Göran Ahrne de 

frivilliga organisationernas roll i det civila samhället. Han menar att dessa 

organisationer ibland har en opinionsbildande karaktär genom dess prägel av 

kollektiva handlande. Även om det alltid inte behöver vara så, i vissa fall kan de 

enbart inneha en ambition att organisera människors fritid eller att vara en arena för 

meningsutbyten. Det centrala för organisationer likt dessa är att de baserar sin 
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verksamhet på medlemmarnas ideella arbete. En förutsättning för organisationens 

fortlevnad är att medlemmarna har en gemensam kulturell grundbasis, vilket innebär 

att de exempelvis har liknande värderingar, intressen eller etnicitet. Vidare menar 

Ahrne, att många medlemmar söker sig till frivilliga organisationer för att 

ändra på, som han kallar, det sociala landskapet
2
.  

För att söka sig till frivilliga organisationer måste man, enligt Ahrne, uppfylla ett visst 

antal kriterier som organisationen karaktäriseras av. Detta kan innebära att en viss 

politisk åskådning är accepterad i en specifik organisation och i en etnisk organisation 

kan kravet vara att man på något sätt har samma etniska bakgrund   

(Ahrne 2003: 272f). Föreningslivets betydelse för samhället i stort brukar ofta 

benämnas i termer av att det är bra för de olika etniska grupperna men också för 

integrationen. Många kunniga nämner också att föreningslivet ger grupper av olika 

människor möjlighet att upprätthålla den egna ursprungskulturen samtidigt som 

verksamheten främjar samspelet med omgivningen. Men också att deltagandet i 

föreningar ger medlemmarna en maktresurs där de har en möjlighet att påverka 

villkoren i samhället. ”/…/ett starkt och fungerande föreningsliv utgör en grundbult i 

ett demokratiskt samhälle, som uttryckligen främjar medborgarnas möjligheter till 

deltagande, inflytande och delaktighet” (SOU 2000: 1:196-97).  

 

En generell bild som samhällsvetenskaplig forskning formulerar är främst att sociala 

kontakter mellan människor är bra för samhället. Ett utvecklat föreningsliv, likt det 

som finns i Sverige är alltså positivt för människors sammanhållning (Ahrne:2003).  

Den amerikanske statsvetaren Robert Putnams diskussion om föreningsliv är 

applicerbar i det här avseendet. Han menar att det skapas ett socialt kapital när 

människor träffas och utbyter kontakter i olika föreningar, vilket har betydelse för hur 

demokratin fungerar. Ju starkare föreningsliv ett land har, desto bättre demokrati. 

Enligt Putnam är förklaringen att människor som deltar i föreningar skapar en stark 

tilltro och sociala normer som senare gäller för andra människor i omgivningen 

(Putnam: 2002). 

 

 

                                                 
2
En metafor som Göran Ahrne använder istället för samhällsbegreppet.  
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5.5 Kultur 

 

”Odling, bildning. I vid mening avser kultur resultatet av all mänsklig verksamhet” 

(www.ne.se). Kultur är ett begrepp som används i många sammanhang och i stort sett 

varje betraktare av kultur har sin egen definition. Begreppet är mångdisciplinär och 

därmed mångtydigt och svårfångad. Många forskare ger sig an kulturbegreppet och 

därmed har olika definitioner framkommit. 

 I boken ”Blandsverige” (1995) ger Karl-Olov Arnstberg en kort men tydlig 

beskrivning av ämnet, som jag tycker är relevant för uppsatsens syfte. Han säger: 

”Kultur är en grupp människors gemensamma regler, värden och symboler” (Ehn & 

Daun 1995: 73). Vidare nämner Arnstberg att olika former av sammanslutningar, vare 

sig det är fem eller 500 stycken individer, kan vara kultur. Men antagandet att dessa 

människor delar gemensamma värderingar och antas ha en varaktig kontakt med 

varandra är ett grundläggande krav. Likaså att medlemmarna identifierar sig med 

andra i gruppen (Ehn & Daun 1995: 73). 

 

 

Stier (2004) är docent i Sociologi och skriver att kulturen fungerar som ett sjökort i 

samhället, på sjökortet finns olika riktlinjer. Om man är van att läsa av ett sjökort så 

reflekterar man inte över hur sjökortet fungerar och använder det utan att reflektera. 

På samma sätt fungerar kulturen, den pekar inte endast på vad och hur vi skall göra 

utan även får oss att söka efter det vi vet skall finnas. Vidare nämner Stier att det är 

omöjligt för oss att bortse från vår egna kulturella sjökort, utan vi bär oss med den 

kontinuerligt när vi möter andra människor (Stier:2004). 

 

Andra perspektiv som stärker den kulturella gruppen kan vara symboler, vilket enligt 

Arnstberg kan vara, flaggor eller helgdagar. Han nämner även religiösa attribut som 

exempel. Det som karaktäriserar dessa symboler är främst att de verkar på ett 

emotionellt plan. För många människor kan kultur ibland upplevas som något som 

begränsar och stramar åt möjligheter. Arnstberg menar att kulturen kan inneha 

karaktären av ett regelsystem, som alltid inte är lätt att följa, t ex en minoritetskultur i 

ett majoritetssamhälle. (Ehn & Daun 1995: 74).  

 

Även Ahmadi:2007 skriver att det är svårt att på ett entydigt sätt definiera begreppet 

http://www.ne.se/


 

 

 4 

kultur, eftersom olika forskare och författar ger olika förklaringar. Enligt honom själv 

är kultur ”summan av genom livet inlärda traditioner och normer som dominerar och 

utvecklas genom historien hos en folkgrupp eller nation”
3
. Vidare hävdar han att det 

är notabelt att kulturen på ett medvetet eller omedvetet vis påverkar samt kontrollerar 

människors sätt att leva. Detta medför att kulturen fäster specifika ramar och regler 

vilket prägla människors livsstil. I alla kulturer finns olika ”koder” med olika 

betydelser och dessa är oftast oskrivna, vilket kan bidra till att det uppstår en ”krock” 

för den som inte känner igen dessa koder (Ahmadi:2007).  

 

5.6 Kommunikation - interkulturalitet 

  

”Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels 

ett fysiskt medium varigenom informationen överförs. Människan har ett primärt 

behov att kommunicera//..//”vars tillfredsställande i olika former under hela livet 

utgör en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling” 

(www.ne.se). (Borgström 1998) hävdar att för minoritetsgrupper ligger mycket av 

bevarandet av den egna identiteten på språket som talas inom gruppen, det är genom 

språket som vi definierar andra och oss själva. Vidare hävdar Borgström att 

kommunikationen har en stor betydelse för individers identitetsutveckling 

(Boragtröm:1998).  (Lahdenperä & Lorentz 2010) betonar lärarnas ansvar inom detta 

område, av den anledningen att skolan ämnar till att motverka exkludering samt 

ökande motsättningar bland eleverna. För att lärarnas skall tillämpan detta i praktiken 

är ett av kriterierna att ha utvecklat en interkulturell kompetens, vilket lärarna besitter 

om dem bl.a. skapar gemenskap utifrån olikheterna (ibid). Ifall pedagoger fäller 

negativa kommentarer gällande olika länder, kulturer som eleverna i klassen kan 

identifiera sig med, kan bidra till att eleverna kan känna sig exkluderade  

(Lorentz & Bergstedt:2007) Genom att lyfta fram och känna till olika perspektiv av 

etniska eller nationella bakgrunder i sin undervisning bidrar det till att eleverna 

uppmärksammas och känner sig inkluderade (Lahdenperä & Lorentz 2010). Vidare 

skriver författarna att ett interkulturellt förhållningssätt innefattar nyfikenhet och ökad 

förståelse för den egna men även andras tankesätt och livsformer, vilket bör ske bl.a. i 

undervisningarna. Det som även kan vara utmärkande för interkulturellt lärande är att 
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i interaktionen och kommunikationen mellan individer med differenta bakgrunder ska 

kunna påverka undervisningens innehåll i lärande situationer (Lorentz & Bergstedt: 

2007). Vidare är det notabelt att lyfta upp pedagogernas och skolans förhållningssätt 

och attityd gentemot modersmålsundervisning(ibid.). Motsatsen till interkulturell är 

monokulturell. Vilket innefattar en skola som inte är öppen för 

modersmålsundervisning eller att pedagogerna utgår från att svenska språket är det 

viktigaste, av den anledningen att undervisningar är på det svenska språket (ibid.)   

 

En interkulturell pedagog bör enligt föregående författare vara öppen och 

samarbetsvillig med modersmålslärarna för att visa att det är en skola som är öppen 

för mångfald (Lorentz & Bergstedt: 2007). Ladberg har i rapporten Skolans roll för 

barns språk, kultur och identitet resonerat bl.a. kring modersmålets betydelse för 

elevers identitetsutveckling. Enligt författaren är det viktigt för elevernas med 

modersmålsundervisning eftersom de gör det möjligt för eleverna att känna sig 

hemma i två kulturer. Dels den svenska kulturen, men även föräldrarnas 

ursprungskultur. Modersmålsläraren innehar alltså inte endast rollen som lärare utan 

även en kulturell länk mellan de två kulturerna (Ladberg:1991). Vidare hävdar 

författaren att det är viktigt att språken bör få en egen benämning, exempelvis 

undervisning i arabiska. Men istället buntas alla språk förutom svenska under 

benämningen hemspråk. Författaren lyfter även upp att modersmålsundervisningen 

bör vara mer inkluderad i elevernas dagliga schema.   

Idag läggs det i sidan av all undervisning som ett slags pedagogiskt socialunderstöd 

(Ladberg:1991). Skutnabb-Kangas, Tove(1981) är fil.dr. och har sitt intresse inom 

ämnen som bl.a. tvåspråkighet och mångfald. Hon hävdar att modersmålet är starkt 

förknippat med en individs personlighet och identitet.  En person vars språk inte har 

lika hög status som majoritetsspråket, kan bidra till att de berörda individerna känner 

mindre värd och nedvärderad som person (Skutnabb-Kangas:1981).  

 

Borgström har tillsammans med Goldstein-Kyaga och Hubinette diskuterat 

kommunikationens olika aspekter och dess betydelse för interkulturell pedagogik i 

artikeln ”Den interkulturella blicken i pedagogik- inte bara goda föresatser”. 

Borgström menar att ett a interkulturella pedagogiska syften är att synliggöra det 

osynliga i mänskliga interaktioner. I detta fall är det osynliga i kommunikationen 

outsagda för individer eller grupper. När människor kommunicerar med varandra 
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använder de sig av olika koder. En kod enligt Borgström kan ses som en oskriven 

regel vilket är kopplat till olika sociala och kulturella sammanhang, där individer 

utvecklar sin identitet. En av koderna som beskrivs är Doxa, som enligt Platon 

innefattar uppfattning, tro eller åsikt. Likaså titulerar Bordieu, doxa som det kollektivt 

undermedvetna, då innehållet tas för givet utan att reflektera över det. Det är idéer och 

representationer om hur världen är samt bör vara. Borgström resonerar kring 

begreppet doxa som relateras till normer samt värderingar vilka utgör riktlinjer för hur 

individer skall leva. Vidare diskuterar Borgström att ungdomar som växer upp i 

mångfaldiga kontexter kan bli medvetna om olika doxa. Föräldrarna till dessa 

ungdomar bär med sig ett kulturellt bagage från sitt ursprungsland, som innehåller 

olika föreställningar, tankar och åsikter om hur man bör vara och leva.  Ungdomarna 

kan uppleva detta som problematiskt eftersom, det landet de är födda i förhåller sig 

människorna till omvärlden på ett annat sätt, ett annat doxa och detta kan upplevas 

som problematiskt (Borgström, Goldstein-Kyaga & Hubinette:2010).  

 

6. METOD OCH MATERIAL 
 

I följande kapitel har jag beskrivit processen i min undersökning, för att göra det 

enkelt att förstå har jag delat upp metod och material i underrubriker och dessa är: 

metod, urval av intervjupersoner, datainsamling, studiens tillförlitlighet, etiska 

principer, reflexivet/förförståelse, studiens tillförlitlighet och bearbetning av material.  

 

6.1 Metod 

 

För att genomföra min studie och få svar på mitt syfte har jag utgått från en kvalitativ 

undersökning, vilket är en vetenskaplig metod som har växt fram ur de humanistiska 

vetenskaperna. Det kvalitativa synsättet ämnar till att tolka samt förstå den enskilda, 

inte att generalisera och förutsäga (Stúkat:2005).  Detta är vad min studie behandlar; 

hur ungdomar uppfattar betydelsen av föreningsliv och skola i deras 

identitetsskapande. För att kunna erhålla en förståelse eller kunskap på ett djupare 

plan tycker jag att kvalitativa studier är mer lämpad för denna typ av undersökningar. 

Kvale skriver att den kvalitativa metoden har blivit allt mer användbar och bakom 
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populariteten finns en kvalitativ inställning, vilket innebär att som forskare lägga 

fokus och studera företeelser som; kulturella, vardagliga aspekter av människors 

tänkande samt individers sätt att uppfatta sig själva utifrån olika kontext och 

situationer (Kvale:2009). Den kvantitativa metodologin betraktas som en 

forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av 

data. Den har även införlivat naturvetenskapliga modellens normer och 

tillvägagångssätt. Eftersom den kvantitativa metoden inriktar sig mer på den stora 

massan och enkätundersökningar skulle säkerligen inte ge mig tillfredställande svar 

(Bryman:2002).  

 

6.2 Urval av intervjupersoner 

 

Totalt sett intervjuade jag fem personer i åldrarna 16 till 18 år. Det var tre kvinnliga 

informanter och två manliga. Gemensam nämnare för alla informanter är att dem har  

sina rötter i Turkiet men är sedan födseln bosatta och uppväxa i Sverige.  

Två krav jag givetvis ställde var att de går på gymnasiet samt att dem i någon form 

skulle vara aktiva inom TUF. Alla fem informanter är bosatta i Stockholm och går i 

olika gymnasieskolor i Stockholms stad, detta beslut togs för att det är mest praktiskt 

eftersom jag bor i Stockholm och inte har tid samt möjlighet att hålla mig utanför 

huvudstaden. Tanken vid val av informanter var främst att det skulle vara ett 

slumpmässigt urval, d v s jag ville inte medvetet välja informanter som var mer eller 

mindre aktiva inom föreningen eller på något sätt välja bort informanter för att de 

hade fel kön. Jag ville på det här sättet objektivera mina val av informanter. Tanken 

var att jag, i den mån som går, skulle reducera min subjektiva bedömning i valet av 

informanter.  

 

När jag skulle få tag på informanter sökte jag upp TUF och där fick jag kontakt med 

en person, som jag vid ett senare tillfälle intervjuade. När jag skulle söka efter 

informanter följde jag snöbollsvarianten (www.ne.se) vilket innebär att den ena 

informanten leder till den andre o s v. Det är viktigt att tänka på att denna metod inte 

alltid är användbar. Redan i ett tidigt skede insåg jag att en avgränsning var viktig. Att 

jag har valt att fokusera på en specifik förening och ungdomars uppfattningar om 

skolan betydelse i deras identitetsskapande i sig är en begränsning. Min begränsning 
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har även gällt för informanter då de skall vara mellan 16 och 18 år. Främsta orsaken 

till detta är att jag var är intresserad av gymnasiestudenters uppfattning samt att TUF 

själva har en åldersgräns för medlemskap (7-25 år), vilket då ter sig ganska naturligt 

att jag väljer en grupp inom denna åldersintervall. En annan avgränsning som gjordes 

var att alla informanter skulle vara bosatta i Stockholm, denna begränsning gjordes 

mest av praktiska skäl. Notabelt är också att jag inte haft intresse för att undersöka 

informanternas sociala bakgrund och därför har jag uteslutit ett klassperspektiv. 

 

6.3 Datainsamling 
Halvstrukturerad men även titulerad som semistrukturerade intervjuer, (stukat:2005) 

är en intervjumetod jag har använt mig av för att genomföra studien. Intervjuerna 

utgår från ett hermeneutiskperspektiv, vilket innebär att jag som forskare försöker att 

tolka samt förstå mig på informanternas livsvärld och har en öppenhet för den 

intervjuades erfarenheter (Kvale:1997). Intervjuerna var relativt tidskrävande 

eftersom intervjuerna i genomsnitt var 70 minuter långa. Verktyg som användes under 

intervjuerna var bandspelare och kollegieblock. Att använda bandspelare ger många 

fördelar, exempelvis att den som intervjuar inte går miste om någonting under 

intervjun, men den kan också inneha en hämmande karaktär, då människor på något 

sätt begränsas av den. Kvale (2009) skriver att fördelen med ljudinspelare är att det 

ger friheten att koncentrera på ämnet samt dynamiken som försiggår. Som intervjuare 

tyckte jag det var bekvämt och säkert då allt som sades under intervjun kom med, att 

spela in med bandspelare ger mig också ytterligare möjligheter att reflektera över min 

egen roll som forskare. Att använda penna och block är en mer diskret variant, där 

kanske informanten är mer fokuserad på frågan än det verktyg som används. Men 

svårigheterna med anteckningar är att i vissa situationer koncentrerar man på vad 

informanten sagt i ett tidigare skede.  

 

6.4 Reflexivitet/förförståelse 
Stukàt (2005) skriver om kravet på objektivitet hos forskaren, d.v.s. att egna 

värderingar och känslor inte får implementeras i forskningen. Anledningen till detta är 

att vetenskaplig text bör karakteriseras av bl.a. kritiserbar het. Kvale (2009) lyfter upp 

begreppet medveten naivitet, vilket innefattar att intervjuaren bör vara nyfiken samt 

lyhörd inför vad som sägs och inte sägs. Men det är även viktigt att intervjupersonen 
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är kritisk mot sina egna teorier och uppfattningar, hon måste inneha ett adekvat 

förhållningssätt. Det finns ett tydligt syfte till anledningen av val av ämne, dels för att 

jag har ett brinnande intresse för identitetsfrågor dels för att jag själv har varit aktiv på 

TUF.  Detta kan självfallet påverka mina värderingar och bedömningar, men jag har 

varit medveten om det och försökt att vara så kritisk som möjligt. Utöver mitt intresse 

har jag även min turkiska bakgrund som gemensamnämnare med informanterna, detta 

kan också ha en påverkan på mina tolkningar. Genom att ett kritiskt förhållningssätt 

har jag varit medveten om att mina tolkningar kan vara färgade och därför 

kontinuerligt haft det i åtanke, för att minimera riskerna.   

 

 

6.5 Studiens tillförlitlighet 
Bryman (2008) betonar vikten av att diskutera begreppen validitet och reliabilitet i en 

kvalitativforskning, eftersom de utgör viktiga kriterier när det gäller att få en bild av 

kvaliteten i en forskning. Validitet enligt Bryman handlar om huruvida man 

observerar, identifierar eller mäter det man undersöker. Pålitlighet är motsvarande till 

reliabilitet, det gäller att man intar ett granskande synsätt. Detta för att säkerställa att 

det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen (Bryman:2008).  Genom att jag spelade in alla intervjuer, ökade 

reliabiliteten, trovärdigheten. För att ytterligare öka trovärdigheten och försäkra mig 

om att jag har förstått informanternas svar ställde jag även följdfrågor. Dock hade 

reliabiliteten ökat om jag även hade valt att utföra observationer. För att styrka 

validiteten har jag använt mig olika teorier som stärker samma slags teorier ,vidare 

har jag även använt mig av olika informationskällor för att öka validiteten.   

 

6.6 Etiska principer 

 

Denna forskning baseras på identitetsskapande hos ungdomar, vilket innebär att; 

informanterna öppnar sig, dela med sig av sina känslor, tankar och erfarenheter i 

anförtroende till intervjupersonen. Det är viktigt att informanterna känner sig trygga 

och där har jag som forskare skyldighet att följa de etiska principerna som ställs vid 

dylika forskningar. (Kvale:2009).  
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Jag har anammat viktig information av Humanistisk- samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSRF)
4
 som beskriver och definierar de fyra huvudkraven för att 

bl.a. skydda informanternas integritet. Det första kravet är informationskravet, vilket 

innebär att som forskare har man ett ansvar och skyldighet att informera de 

inblandade om forskningens syfte samt vad den skall användas till. De inblandade 

skall även rätten att bli informerade om att deltagandet är frivilligt. Det andra kravet 

är samtyckeskravet, som innebär att de involverade har rätten till att avböja sin 

medverkan när man vill, utan att några konsekvenser och krav ställs på den 

medverkande. I denna punkt redogörs även betydelsen av att föräldrar informeras och 

godkänner minderårigas medverkan i forskningen. Den tredje och näst sista punkten, 

konfidentialitetskravet betonar kontentan av de involverades anonymitet, vilket 

inbegriper forskarens skyldighet att sekretessbehålla de involverade i forskningen 

samt de som är utomstående inte skall kunna identifiera de medverkande. 

Nyttjandekravet är den sista punkten och inrymmer bruket med forskningen, den får 

endast användas i syfte att bidra till forskningen och inget annat.  

 

För att tillämpa de fyra etiska principerna i praktiken, började jag med att tydliggöra 

för mina informanter om forskningens syfte och användning.  Jag förklarade för 

informanterna att det i framtiden skulle bli en offentlig handling som alla kommer att 

ha möjlighet att ta del av. Jag var även explicit med att dem när som helst hade 

möjlighet att avböja sin medverkan och att det inte skulle få några effekter. De 

informanter som medverkade i denna studie var totalt fem personer, varav fyra var 

under 18, d.v.s. minderåriga. Under samtyckeskravet betonas föräldrarnas rätt till 

information om de medverkande är minderåriga, av den anledningen skickade jag ett 

informationsbrev som föräldrarna fick skriva under och de berörda föräldrarna 

godkände medverkandet Jag förklarade för informanterna att föräldrarna kunde 

kontakta mig ifall dem hade några funderingar eller frågor. Enligt min uppfattning 

gick intervjuerna bra, det var otroligt givande och roligt. Detta kände jag även av från 

informanternas sida, det märktes att dem var trygga eftersom dem öppnade sig och 

delade med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor. Jag kommer att ta hänsyn till 

informanternas krav på anonymitet och därför använda mig av fingerade namn. 

Nämnvärt är också att när jag presenterar empirin så ämnar jag inte på något sätt 

                                                 
4
 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR Etikregler 

http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf hämtat 2011-03-12 

http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf
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avslöja informanternas position i föreningen. Detta var somliga informanters 

önskemål. 

 

6.7 Bearbetning av material 

 

När jag var klar med mina intervjuer transkriberade jag, d v s jag skrev ner allt på 

bandet till datorn. Detta gav mig en bra möjlighet att se en helhetsbild och de centrala 

frågorna.  Efter det att intervjuerna skrivits ut på dator, kodades sedan innehållet. 

Därefter gjorde jag en meningskategorisering av det utskrivna materialet, det innebär 

att man i marginalen av papperet antecknar ord som sammanfattar svaren på de olika 

frågorna (Kvale 1997: 178). Det kan vara begrepp som informanterna själva uttrycker 

eller ord som jag själv tycker passar in i sammanhanget. Sedan analyserades 

materialet och intervjuerna jämfördes sinsemellan. Vidare försökte jag hitta 

gemensamma drag hos de olika informanterna, vilka centrala teman eller frågor som 

de uppfattat. Kan också nämna att jag även tittade på skiljaktigheterna mellan 

informanternas utsagor.  
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7.  PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 
 

I detta kapitel ämnar jag till att ge en övergriplig bild av de fem informanterna som 

deltagit i undersökningen. 

 

7.1 Dilara Yildiz: Tjej, 16 år gammal född i Sverige med ursprung i Turkiet. Hon 

går i gymnasieskola där majoriteten av eleverna har etnisk svensk bakgrund. Vad 

gäller hennes syn på identitet upplever hon sig själv som turk-svensk. Anledningen till 

att Dilara sökte sig till TUF, var p.g.a. hon ville träffa andra ungdomar med turkisk 

bakgrund.   

 

7.2 Menekse Orhan: Tjej, 16 år gammal född i Sverige med ursprung i Turkiet. 

Hon går i en gymnasieskola där mer än hälften av eleverna har invandrarbakgrund. 

Vad gäller hennes syn på identitet upplever hon sig själv som turkiska. Anledningen 

till att Menekse sökte sig till TUF, var p.g.a. hon ville göra något bra för turkiska 

ungdomar och försöka ändra på samhället negativa åsikter och tankar om turkar.  

 

7.3 Emre Cengiz: Kille, 17 år gammal född i Sverige med ursprung i Turkiet. Han 

går i en gymnasieskola som är mångkulturell. Vad gäller hans syn på identitet 

upplever han sig själv som turk. Anledningen till att Emre sökte sig till TUF, var 

p.g.a. han ville lära känna fler turkiska ungdomar eftersom dem har mycket 

gemensamt.  

 

7.4 Sevda Gunes: Tjej, 17 år gammal född i Sverige med ursprung i Turkiet. Hon 

går i en gymnasieskola där majoriteten av eleverna har annan etnisk bakgrund än 

svensk. Vad gäller hennes syn på identitet upplever hon sig själv som turkiska. 

Anledningen till att Sevda sökte sig till TUF, var p.g.a. de roliga aktiviteterna som 

TUF erbjuder och för att lära känna fler turkiska ungdomar.  

 

7.5 Hakan Demir: Kille, 18 år gammal född i Sverige med ursprung i Turkiet. 

Han går i en gymnasieskola där blandningen är 50/50. Vad gäller hans syn på identitet 

upplever han sig själv som turk-svensk. Anledningen till att Hakan sökte sig till TUF, 

var p.g.a. han ville lära sig mer av Turkiet och den turkiska kulturen.  
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8 RESULTAT & ANALYS 

Jag kommer att presentera intervjuerna under olika teman, under de berörda 

rubrikerna kommer jag att redogöra de fem informanternas svar vilka ämnar till att 

besvara mina frågeställningar. Resultat & analysdelen skall bidra till en ökad 

förståelse för informanternas uppfattning på föreningslivets och skolans betydelse för 

deras identitetsskapande.  

 

8.1 TUF 
 

8.1.1 Plattform 

 

Alla informanterna tyckte att TUF var viktigt för dem, men några uttryckte sitt 

engagemang som tillfälligt eller något som de gjorde när de har tid. Detta 

förhållningssätt utmärktes särskilt för de medlemmar som inte varit medlemmar så 

länge. För dessa medlemmar var TUF mer en arena där de kunde träffa andra 

ungdomar med turkisk bakgrund. Men också möjligheten att ta del av det 

aktivitetsutbud som TUF erbjöd. Detta kan kopplas till Ahrnes resonemang, han 

hävdar att organisationer har ambitionen att organisera människors fritid eller vara en 

arena för meningsutbyten (Ahrne 2003). De medlemmar som varit engagerade i 

föreningen under en längre tid var mer medvetna om sitt engagemang, de var 

exempelvis aktiva i aktiviteter och tidningsskrivande. Så här uttryckte Dilara TUF:s 

betydelse för henne: 

 

”/…/en plattform för ungdomar som kanske bor på helt vitt spridda platser, ute i 

landet. Som faktiskt har en gemensam nämnare då att de har någon form av koppling 

till Turkiet, turkiska föräldrar eller dylikt. Jag tror att det saknar alla ungdomar på 

något sätt, det ger stabilitet och man kan identifiera sig lättare med sina vänner.” 

(Dilara 16år) 

 

Dilaras version om TUF:s betydelse för henne var en gemensam nämnare för alla 

informanter. Likt Ahrne (2003) som hävdar att medlemmarna i en förening innehar en 

gemensam kulturell grundbasis med liknande värderingar, intressen och etnicitet. 
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Detta enligt (Lange & Westin (1981) är för att ungdomarna utvecklar en s.k. kollektiv 

identitet, eftersom informanterna känner samhörighet med övriga TUF medlemmar 

(Borgström:1998).  De flesta informanter uttryckte att TUF gav dem något som 

samhället i övrigt inte kunde erbjuda nämligen, möjligheten att träffa andra 

svenskturkiska ungdomar var något som informanterna uttryckte var viktigt. De 

menade att TUF gav dem den här chansen. Sevda som inte varit medlem så länge 

menade att hon skulle ha varit mer aktiv om hon haft tid. Hon berättade: 

 

”Jag har lärt känna många nya människor, genom aktiviteterna. Träffa nytt folk, 

turkar. Annars hade jag aldrig träffat andra turkar, förutom släktingar. Eftersom jag 

är uppväxt i en mindre stad, där vi typ var de enda turkarna i hela stan. Så jag har 

inte haft så mycket kontakt med turkar. Men genom TUF har jag träffat nya turkiska 

kompisar.” (Sevda 17 år) 

 

Många informanter uttryckte en glädje över möjligheten att träffa jämnåriga med 

samma etniska bakgrund. En annan informant som delade denna uppfattning var 

Emre, han talade även om hur viktigt det var med TUF för unga svenskturkar. Emre 

nämnde även att människor har ett behov av att känna samhörighet med andra 

människor och att samhället inte kan erbjuda den känslan. Just därför var TUF:s 

närvaro betydelsefull. Detta kan appliceras på filosofen William James (1890) teori 

om ” den signifikanta andra”, vilket innebär att en person eller en grupp kan inneha en 

viktig funktion på individens identitetsutveckling (Borgström:2009). Emre nämnde 

även att: 

 

”TUF är en plattform för människor med liknande bakgrund, där de kan samlas. De 

kan integrera med varandra. Där finns möjligheten till samtal, diskussioner och 

aktiviteter”(Emre 17år). 

 

Menekse som inte varit medlem så länge hade liknande uppfattning som Sevda. Hon 

tyckte också att TUF gav henne något, trots att Menekse nämnde att hon inte var aktiv 

medlem. De få gånger hon medverkade i olika former av aktiviteter tyckte Menekse 

att det var givande. Hon tyckte också att det var roligt med sammanslutningar där 

människorna har liknande etniska bakgrund. Menekse nämnde: 
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”I min skola finns det inte många turkar. Inte heller där jag bor. Jag har inte många 

turkiska kompisar. Det känns ganska skönt att kunna vara med i TUF, där finns det 

många turkar och dem är dessutom unga, vilket är roligt, vi har liksom något 

gemensamt.” (Menekse 16 år) 

 

På TUF:s hemsida uttrycker man nödvändigheten av att samla flera svensk turkiska 

ungdomar under ett tak. Huvudpoängen i verksamheten är att utgöra en plattform för 

dessa ungdomar, där olika människor med samma bakgrund kan träffas. 

Informanternas utsagor bekräftar denna bild av syftet med föreningsverksamheten. 

Alla informanter uttryckte på något sätt hur TUF tillfredsställde deras behov av att 

träffa andra med samma etniska bakgrund. Under intervjuerna framgick det att alla 

informanter ställde sig positiva till att TUF finns. Men huruvida informanterna valde 

att engagera sig i föreningen var en annan fråga. Hakan var en annan informant som 

hade liknande åsikter som de andra respondenterna. Hans engagemang i föreningen 

var intensiv, enligt honom. Det gav Hakan en möjlighet att träffa landsmän, som han 

uttryckte det. Hakan berättade: 

”Eftersom jag har varit med ett tag i föreningslivet, så har jag fått en enorm chans att 

träffa så många andra turkar, inte bara i Sverige, utan turkar i Tyskland, Belgien och 

Danmark. Detta har jag kunnat göra genom TUF, jag hoppas fler får den 

möjligheten. Att engagera sig i en förening kräver mycket tid, så jag förstår att alla 

inte har den möjligheten eller lusten.” (Hakan 18 år) 

 

Hakans utsaga skiljde sig inte mycket från de andra informanternas berättelser, 

förutom att han var mer aktiv i föreningen. Han nämnde också att TUF var 

betydelsefullt, då föreningen möjliggör ungdomarnas möten.  Hakans utsaga var inte 

på något sätt specifikt för honom, TUF:s betydelse för informanterna verkade vara 

något som alla informanter uttryckte. Detta kan ses som gemensam nämnare när det 

gäller informanterna. Trots likheterna kan man urskilja vissa skillnader, i synnerhet 

med avseende på antalet år som informanterna varit medlemmar i föreningen. Det 

som karaktäriserar de informanter som varit medlemmar länge och var mer aktiva, de 

såg TUF mer som en möjlighet att utvecklas, knyta kontakter i samhällslivet. Detta 

kan kopplas till Ahrnes resonemang gällande deltagandet i olika föreningar ger 

medlemmarna en maktresurs där de har en möjlighet att påverka villkoren i samhället 

(Ahrne:2003).  
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8.1.2 Frizon 

 

I intervjuerna med alla medlemmar framkom det att TUF var viktigt för informanterna 

i olika grad. Framförallt tyckte de intervjuade att det var viktigt att kunna träffa andra 

med turkisk bakgrund. Men också att de fick en möjlighet att komma närmare den 

turkiska kulturen. Dessa två möjligheter verkade vara utmärkande för informanterna, 

så här berättade Emre:  

 

”Jag har lärt mig lite av den turkiska kulturen. Mitt språk har utvecklats, man måste 

ju anstränga sig när man umgås med bara turkar i TUF. Jag har också lärt mig mer 

om helgdagar och traditioner. Jag har träffat andra turkar från andra delar av 

Sverige.” (Emre 17år)  

 

Emres utsaga är på något sätt sammanfattande för informanternas medlemskap i TUF. 

Alla intervjuade nämnde att deras turkiska förbättrats samt kunskapen om den 

turkiska kulturen. Detta diskuterar även Ahrne (2003), att föreningslivet ger grupper 

av olika människor möjlighet att upprätthålla den egna ursprungskulturen samtidigt 

som verksamheten främjar samspelet med omgivningen(Ahrne:2003). Under 

intervjuerna med informanterna framgick det också att TUF fungerade som en frizon 

där man inte behöver känna sig utanför eller på något sätt annorlunda. Vissa 

informanter uttryckte att de har haft negativa erfarenheter av utanförskap p.g.a. deras 

namn och utseende, det fanns en känsla av att man inte passade in, vare sig det gällde 

på skolan, arbetsplatsen eller bland vänner. Vissa informanter nämnde också att detta 

utanförskap var närvarande när de åkte till Turkiet på semester. Därför menade några 

informanter att TUF utgjorde en viktig ingrediens i deras vardagsliv, då de kunde vara 

med på aktiviteter och träffa andra med samma upplevelser. Gordon & Grosin har 

myntat begreppet ”dubbla kulturer”, de menar att invandrarungdomar tillhör två 

världar samt två tankesystem samtidigt. I den ”dubbla kulturen” omfattar föräldrarnas 

kultur samt majoritetssamhällets, vilket kan bidra till tankekonflikter när ungdomarna 

befinner sig i föräldrarnas hemland (Gordon & Grosin:1973). I intervjun med Dilara 

diskuterades det väldigt mycket om hur man upplevde sin personliga identitet i 

relation till TUF:s verksamhet. Dilara nämnde: 

 

Alla uttrycker det, i Turkiet känner vi oss som svenskar, i Sverige som turkar. När ska 
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vi kunna känna oss som ett med folket? I TUF:s lokaler på Wargentinsgatan känner 

jag mig som ett, inte skolans lokaler, inte ens ”hemma”. I TUF:s lokaler känner jag 

mig ett med alla där. För att vi connectar på alla plan, man behöver inte uttrycka sig 

så mycket, de förstår. Förståelse är viktigast, det ger en slags trygghet.”(Dilara 16 år) 

 

Dilara tyckte att det var jobbigt att aldrig kunna bli accepterad, vare sig i Turkiet eller 

i Sverige. Hon menade att TUF fyller ut ett tomrum som finns hos många turksvenska 

ungdomar i Sverige. De flesta medlemmar i TUF har liknande erfarenheter, enligt 

Dilara.  

 

Därför anser hon att det är var bra att TUF finns, för då kan dessa människor träffas 

och diskutera dessa ”problem”. Även Menekse berättade om liknande erfarenheter, 

hon tyckte också att det var jobbigt med känslan av att inte passa in. Ahmadi 

diskuterar invandrarungdomarnas identitet, att dem har svårare att bygga en stabil 

personlig identitet. Detta ger ett uttryck för det utanförskap de känner inför det 

svenska samhället och skolan. Ungdomarna befinner sig i ”no mans land”, där de 

varken kan referera till det svenska samhället eller föräldrarnas hemland 

(Ahmadi:1998). Menekse uttryckte det så här: 

 

”När jag är med mina svenska skolkamrater måste jag förklara olika saker, typ att 

det inte är accepterat att turkiska tjejer inte får ha pojkvänner, att vi inte får gå ut och 

festa och dricka typ. I TUF behöver man inte förklara sånt, alla vet hur det funkar.” 

(Menekse 16år) 

 

Menekses  utsaga liknar de erfarenheter som Dilara redogjorde för. Båda 

informanterna tyckte att TUF:s verksamhet möjliggör för dem att kunna vara sig 

själva utan att omgivningen på något sätter etiketter på dem.  Att man känner sig 

”hemma” i samband med aktiviteter som TUF anordnar är något av gemensam 

nämnare för alla informanter. Att vara hemmahörande någonstans verkar vara något 

av vikt för informanterna. Då samhället eller skolan kanske inte alltid kan erbjuda den 

känslan kan det vara lätt att man söker sig till likasinnade, för av dem granskas och 

ifrågasätts man inte. Ahmadi hävdar att kulturen på ett medvetet eller omedvetet vis 

påverkar samt kontrollerar människors sätt att leva. Detta bidrar enligt Ahmadi till att 

kulturen fäster specifika regler och ramar vilket präglar människors sätt att tänka samt 
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agera. Vidare hävdar Ahmadi att olika koder med differente betydelser inrymmer i 

alla kulturer, vilket kan bidra till att det uppstår en krock för dem som inte förstår eller 

känner igen dessa koder (Ahmadi 2007).  För att förstå betydelsen av TUF för dessa 

individer är det nödvändigt att sätta denna organisation i en mer strukturell diskurs. 

Där samhället och dess normer utgör denna diskurs. Behovet av att söka sig till TUF 

växer främst ur de svårigheter som möter dessa individer i det vardagliga livet. De 

flesta informanternas utsagor tyder på att samhället, skolan inte kan bemöta deras 

behov av att känna sig hemmahörande i det land där de är födda.  

Här menar Gordon & Grosin att etniska organisationer har en stor och viktig funktion 

att fylla, nämligen samla dessa ungdomar och hjälpa dem att strukturera deras sociala 

vardag (Gordon & Grosin 1973).  Svårigheter med att identifiera sig med 

majoritetssamhället uttrycktes i intervjun med Menekse, men även de andra 

informanterna gav uttryck för osäkerhet när de skulle besvara frågor angående deras 

självupplevda etniska identitet. Intervjuerna visade tydligt, av vissa informanter 

uttrycktes detta direkt, att de hade lättare att identifiera sig med föräldrarnas etniska 

bakgrund. Ålund hävdar att ungdomar med utländsk bakgrund lättare identifierar sig 

med föräldrarnas etniska bakgrund, då många upplever ett utanförskap i relation till 

det svenska samhället (Ålund 2000). Menekse & Emre säger: 

 

”Hur jag känner mig? För att vara helt ärlig, så känner jag mig som turk, jag har 

svenskar i klassen men det blir liksom naturligt att alla blattar dras till varandra 

(skratt)” (Menekse 16 år)  

 

En Liknande utsaga yttrar Emre: 

”Turkiet ligger mig såklart varmare om hjärtat, har mina rötter där.  Det enda jag 

har gemensamt med svenskarna är att jag kan det svenska språket och att jag är född 

här. Jag har en polare i skolan, han är också turk och vi går inte i samma klass men 

ändå så dras vi till varandra och umgås på rasterna” (Emre 17 år).  

 

Att några av informanterna kände sig mer som turkar verkade intressant då de var 

födda i Sverige. Egentligen uttryckte ingen ett klart och fast förhållningssätt till en 

viss etnisk identitet, förutom Menekse och Emre. Resterande informanter var 

tvetydiga i sin uppfattning och det verkade som deras identitet var beroende av vilken 

situation de befann sig i. Alsmark (1997) diskuterar begreppet hybrida identiteter, han 
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hävdar att invandrarungdomar refererar till flera olika världar och dessa identiteter 

kännetecknas av kontinuitet samt förändring. Vidare belyser Alsamark att begreppen 

identitet och etnicitet är flexibelt och flytande. (ibid). Informanterna upplevde detta 

som något jobbigt och det var egentligen här TUF:s verksamhet blir aktuellt för dem. 

Dit kan de gå och umgås med människor som har liknande erfarenheter, vilket enligt 

informanterna betydde mycket för dem. Men i skolan kände de sig annorlunda, inte 

som de svenska eleverna eftersom dem blir ”ettikerade” som turken oavsett om dem 

vill eller inte. 

 

Att TUF har en förenande funktion för medlemmarna är något som diskuterats, men 

Sevda hade en motsatt erfarenhet. Hennes bristande turkiska fick henne att känna sig 

utanför och därför blev hon passiviserad i samband med aktiviteter. Detta är intressant 

då det liknar den form av utanförskap i samhället, där språkliga brister kan uppfattas 

som något negativt. Sevda berättade: 

 

”Anledningarna till att jag inte är jätte aktiv, är först och främst att jag inte har tid 

men också att jag pratar dålig turkiska. De flesta på TUF pratar bra och fin turkiska, 

medan jag själv pratar jätte dålig och det är bl.a. därför jag liksom har sökt mig till 

TUF för att bättre på min turkiska. Det är lite pinsamt faktiskt.” (Sevda 17 år)   

 

Sevdas utsaga visar att det inom TUF finns saker som får henne att känna sig utanför, 

exakt på samma sätt som hon kan känna utanför TUF. Hon nämnde att språket gjorde 

henne passiv de gånger hon deltog i aktiviteter. Sevdas upplevelser är intressanta 

eftersom hon är den enda informanten som nämner detta, andra informanter säger att 

de har fått en mycket bättre turkiska sen de blev medlemmar. Sevdas berättelse gällde 

det språkliga och hon menade att det trots allt fanns en känsla av gemenskap. Thomas 

Hylland Eriksen skriver att ett gemensamt språk inom gruppen kan stärka 

gemenskapen, samt att språket innehar en viktig faktor för kommunikation och därför 

kan språket upplevas som betydande för ungdomarna (Eriksen:2000).  
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8.1.3 Stolthet 

 

Många informanter uttryckte att TUF gav dem en form av stabilitet i vardagen och att 

verksamheten medvetandegör medlemmarnas kulturella bakgrund. Många 

informanter nämnde också att TUF givit dem en chans att vara stolta över sitt 

kulturella arv. Menekse berättade under intervjun att hon tyckte att det finns ett 

oförtjänt negativt rykte om turkar och hon ville med sitt engagemang och medlemskap 

försöka förändra den bilden. Att vara aktiv och delta i föreningar skapar möjligheter 

att påverka villkoren i samhället. Föreningslivet främjar medborgarnas möjligheter till 

inflytande, deltagande samt delaktighet (SOU:2000).  

Hon tyckte att TUF var en bra verksamhet för detta ändamål, då de har olika former 

av aktiviteter där den turkiska kulturen uppmärksammas. Menekse är själv en aktiv 

medlem och hon tillbringar många timmar i TUF:s lokaler. Menekse berättade: 

 

”Jag tillbringar många timmar på TUF, detta gör jag främst för att jag trivs där, 

speciellt med sällskapet. Där behöver jag inte skämmas för att jag inte pratar perfekt 

svenska. /…/TUF har gett mig mycket, jag har lärt mig av den turkiska kulturen och 

jag ser på mig själv på ett annat sätt, min identitet” (Menekse 16år) 

 

Menekse berättade att hon lärt sig mycket om den turkiska kulturen och det främst 

tack vare de aktiviteter som TUF anordnat. Under intervjun nämnde Menekse också 

om de aktiviteter som hon deltagit i, en av de roligare aktiviteterna var exempelvis 

firandet av barnens dag som engagerade flera hundra medlemmar. Detta tyckte 

Menekse var givande, för hon hade aldrig varit med om att fira denna helgdag. 

Menekse berättade också hur viktigt det var med möjligheten att kunna ta del av sitt 

kulturella arv, hon menade att det påverkar ens självkänsla samt hennes identitet. 

Arnstberg diskuterar olika perspektiv som stärker gemenskapen i den kulturella 

gruppen, det kan vara olika symboler som exempelvis helgdagar och högtider. Dessa 

symboler berör medlemmarna positivt eftersom de karaktäriseras av att de fungerar på 

ett emotionellt plan (Ehn & Daun:1995).  

 

 



 

 

 21 

8.2 SKOLANS VÄRLD 
 

Under ovanstående rubrik ämnar jag till att redogöra och analysera informanternas 

uppfattningar gällande skolans betydelse på deras identitetsskapande. Vilken roll har 

skolan egentligen för dessa ungdomars identitetsskapande?  Eftersom skolan idag är 

en viktig arena där dem spenderar en större del av sitt liv, har skolan av den 

anledningen övervägande möjlighet att påverka ungdomarna. Men på vilket/vilka sätt 

anser informanterna att skolan; skolkamraterna och lärarna påverkar dem? 

Alla fem informanter betonade vikten av skolans betydelse för deras 

identitetsskapande.  De var överens om att skolan var den arena där kunskap 

förmedlas och att skolan är oerhört viktig för informanternas framtida planer. Utöver 

skolans roll som kunskapskälla var informanterna överens om det är viktigt för dem 

att känna trygghet och gemenskap vilket skolkamraterna och lärarna skall bidra till.  

 

8.2.1 Kulturkrock 

 

Under intervjuerna med ungdomarna framfördes det att det uppstår kulturkrock i 

skolan, kamrater sinsemellan. Att känna gemenskap med sina skolkamrater var 

oerhört viktigt enligt majoriteten av informanterna, oavsett hur blandningen såg ut på 

de berörda skolorna sökte informanterna sig till likasinnade.  

Dem var väl medvetna om att deras kulturella bakgrund var en av de faktorerna dem 

hade i åtanke, när de skapar sig en vänskapskrets i skolan. Sevda uttryckte: 

 

”Jag har aldrig känt någon gemenskap med svenskarna i klassen //..//många är ute o 

super under helgerna och jag vet knappast vad supa innebär. Det är liksom stora 

skillnader, finns liksom inga likheter förstår du. Deras sätt att leva är långt ifrån min 

verklighet. Jag vet vad mina föräldrar tycker om att supa och så, jag skulle aldrig 

göra det. Jag har väldigt svårt att identifiera mig med svenskar och deras intressen. 

Det har bara blivit så” (Sevda 17 år).  

 

Sevda berättade att hon hellre umgås med likasinnade skolkamrater, gärna kamrater 

med turkisk bakgrund eftersom dem har mer gemensamt. Utifrån Sevdas utsaga kan 

det tydas att den värld hon lever i inte passar ihop med många av skolkamraternas, 
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därför söker hon sig till skolkamrater med samma bakgrund och liknande kultur 

eftersom dem förstår varandra. Likaså Emre är en av informanterna som söker sig till 

skolkamrater med liknande bakgrund, Emre berättar: 

 

”Skolkompisar med invandrarbakgrund är dem jag umgås med, man förstår varandra 

bättre liksom. Jag menar alla har en annan kultur, alla i gruppen kommer från en 

annan kultur och ett annat land man har mer kunskap om respekt, det är något vi har 

gemensamt. Likaså våra familjeförhållanden, vi har liksom mer regler och andra 

familjeförhållanden tillskillnad från svenskarna i klassen” (Emre 17år).  

 

Även Emres utsaga tyder på att den kulturella bakgrunden har en avgörande roll, 

tillskillnad från Sevda nämner Emre begreppen respekt, familjeförhållanden och 

regler som viktiga och avgörande för vilka han väljer att umgås med i skolan. Sevda 

nämner exempelvis supa och festa som konkreta exempel, detta för att indirekt 

förklara att olika regler och familjeförhållanden skiljer dem åt. Informanternas utsagor 

kan relateras till begreppet ”doxa” som Borgström (2010)  har diskuterat.  

Borgström hävdar att ”doxa” relateras till normer, värderingar och föreställningar som 

utgör livets riktlinjer. I sin avhandling har Borgström intervjuat marockanska 

ungdomar som bor i Barcelona, dessa ungdomar växer upp i varierande kontext vilket 

bidrar till en medvetenhet om olika ”doxa”. Föräldrarna till marockanska ungdomarna 

bär på ett annat kulturellt bagage med differenta föreställningar och värderingar från 

sitt ursprungsland, tillskillnad från vad deras barn möter i Barcelona, ett annat ”doxa” 

(Borsgtröm:2010) Sevdas och Emres utsagor är bra exempel på när det uppstår s.k. 

kulturkrock, eftersom dem bär med sig ett annat ”doxa” än de etnisksvenska eleverna. 

Stiers (2004) liknelse kan även appliceras på informanternas utsagor, han hävdar att 

en kultur kan betraktas som ett sjökort eftersom den är en riktlinje samt att den får oss 

att söka efter det vi vet skall finnas. Fortsättningsvis nämner Stier att vi ständigt bär 

med oss ”sjökortet” i möte med människor (Stier:2004). Skolkamrater har en stor 

betydelse för respondenternas identitetsskapande och dem väljer medvetet vilka dem 

vill umgås med i skolan. Även Ahmadi(2007) resonerar kring kulturens påverkan, han 

hävdar att det finns olika ”koder” med differenta betydelser vilka är oskrivna. Detta 

kan bidra till att det uppstår sammanstötning för de individer som inte kan identifiera 

sig med koderna (Ahmadi:2007).  

Under intervjuerna kunde jag även finna mönster vad gäller lärarnas betydelse för 
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ungdomarnas identitetsskapande.  Informanternas utsagor tyder på att lärarna har en 

oerhört viktig roll i deras identitetsskapande. Att ungdomarna känner trygghet och 

samhörighet beror enligt informanterna på hur de blir bemötta samt sedda av lärarna, 

men även undervisningarna och dess innehåll påverkar informanternas uppfattningar 

på sin identitet. Hakan berättar: 

 

”En av alla mina lärare har uppmärksammat min turkiska bakgrund, genom att han 

bl.a. lyfter upp min turkiska kultur på ett positivt sätt. Jag tycker att alla lärare kan 

uppmärksamma andra kulturer genom att dra internationella paralleller i sina 

undervisningar men det gör inte dem, för jag tror att min turkiska sida skulle kunna 

bidra mycket i min skolgång”(Hakan 18 år).  

 

Hakans utsaga tyder på att han uppskattar när lärarna uppmärksammar hans turkiska 

bakgrund, eftersom han då känner sig uppmärksammad och sedd. Att en av Hakans 

lärare drar internationella paralleller, bidrar till att han känner sig inkluderad som i sin 

tur utvecklar ett starkare intresse och prestation. Även Dilaras yttrande kan relateras 

till Hakans påstående, hon nämner:  

 

”Jag har inte någon speciell relation med lärarna, förutom min historielärare såklart, 

han är den bästa läraren eftersom han på riktigt är intresserad av mig som person, 

min turkiska bakgrund, kultur alltså min identitet. Det min historielärare gör är att 

han kopplar historiska saker till Turkiet ibland, det tycker jag är jätteroligt. När han 

gör så känner jag mig sedd och uppmärksammad, det väcker ett stort intresse från 

min sida också. Jag vill lära mig mycket mer. Andra lärare gör absolut inte på samma 

sätt, de har ingen relation med eleverna, så tråkigt. Jag önskar att alla lärare var som 

historielärare” (Dilara 16 år).  

 

Även Dilara är en av informanterna som betonade betydelsen av lärarnas bemötande 

gentemot hennes turkiska bakgrund. Dilaras utsaga visar på att det är viktigt med 

acceptans och förståelse från lärarnas sida för att skapa en ömsesidig relation med 

eleverna. Vidare poängterade hon likt Hakans utsaga, vikten av att bli sedd och 

uppmärksammad, det blir en slags morot för Dilara för att utveckla ett intresse för det 

berörda ämnet.    
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Sevda är också en av informanterna som uttrycker betydelsen av skolan på hennes 

identitetsskapande, hon hävdar att skolan har varit en arena där hon har lärt sig 

otroligt mycket om ämnen som hon aldrig hade behövt reflektera kring tidigare, vilket 

har påverkat den hon är idag. Hon betonar betydelsen av ämnen som är mer 

reflekterande och mer djupare, vilket hon gärna ser mer av i skolan eftersom det 

skapar möjlighet till diskussioner och alla kan komma till tals och uppmärksammas 

och detta påverkar hennes uppfattning på den hon är.  

 

”Nu har jag påbörjat en kurs ”Etik & livsfrågor” och den kursen påverkar mig 

väldigt mycket. Just nu läser vi exempelvis om homosexualitet, alltså om det finns 

något i den biologiska evolutionen eller ifall det är något som kommer efteråt. Det 

kan jag känna att det har påverkat mig väldigt mycket och mina värderingar och 

tankar, förut kunde jag tänka att de liksom var konstigt, men nu tänker man 

annorlunda eftersom när man ser en annan bakgrund av hur det egentligen är så får 

jag en helt annan bild, kan sätta mig in i olika perspektiv. Detta har bidragit positivt 

till mitt identitetsskapande, den jag är idag”(Sevda 17 år).  

 

Respondenternas utsagor tyder på att lärarnas förhållningssätt har en stor betydelse på 

ungdomarnas identitetsskapande. Lahdenperä & Lorentz (2010) skriver att det är 

viktigt att lärarna erhåller ett interkulturellt förhållningssätt för att få eleverna att 

känna sig inkluderade. Respondenterna nämner att det är roligt att lärarna lyfter upp 

deras bakgrund och kopplar det till undervisningarna, för då känner de trygghet och 

gemenskap.  För att lyckas med detta bör pedagoger ha utvecklat en interkulturell 

kompetens, där de skapar gemenskap utifrån olikheter. (Lahdenperä & Lorentz:2010) 

Informanterna uttryckte även vikten av att lärarna visar förståelse och nyfikenhet 

gentemot elevernas bakgrund, detta för att skapa en bra relation mellan elev och lärare 

vilket i sin tur bidrar till ett ökat intresse för ämnet i fråga. Detta resonemang kan 

kopplas till föregående författare, vilka belyser vikten av att pedagogerna som visar 

ett intresse och förståelse gentemot eleverna som kan ske bl.a. i undervisningarna 

(Lahdenperä & Lorentz:2010) 
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8.2.2 Varken eller  

 

Ett annat mönster som tydligt framkom under intervjuerna var ungdomarnas 

ambivalens gällande deras egna, men även skolans syn på hur deras identitet 

uppfattas. Att det uppstår en kluvenhet, beror enligt informanterna på vilket kontext 

man befinner sig i samt vilka människor man kommunicerar med. Ungdomarna 

uttrycker en förtvivlan över att inte passa in i majoritetssamhällets och inte heller i 

föräldrarnas hemland, Turkiet. Vidare framgick det att ungdomarna gav uttryck över 

viljan att bli accepterad och sedd som sina svenska skolkamrater. Emre uttrycker: 

 

”Jag vill att alla lärare skall se mig som svensk för jag är ju det också i klassrummet. 

Alltså jag vill vara på samma nivå och få samma möjligheter som de svenska 

klasskompisarna, tänker på framtiden med jobb och så. Jag vet ju att jag till en viss 

del också är svensk, jag är född och uppväxt i det här landet så det är viktigt att bli 

accepterad som svensk, jag är liksom medborgare här. Men jag blir ju inte liksom 

accepterad som det, jag märker det när kamraterna och lärarna pratar med mig så 

betraktas jag som den där turken” (Emre 17 år).  

 

Emres yttrande tyder på att han gärna vill bli accepterad och sedd som sina svenska 

klasskamrater, eftersom i klassrummet är hon lika mycket svensk som de övriga. Men 

enligt Emre blir hon inte betraktad som det, utan istället stämplad som ”turken”.  På 

liknande sätt uttrycker Dilara sin erfarenhet:  

 

”Jag tänkte även på det när jag var liten och än idag gör jag det, jag är en väldigt 

tänkande människa. Jag har alltid undrat vem jag är, var ja kommer ifrån, var jag 

tillhör. Något som alltid har stört mig, lite extra faktiskt de senaste åren när jag åker 

till Turkiet på somrarna brukar jag alltid få höra att jag är svensk, men som 

exempelvis i skolan får jag höra att jag är den där blattetjejen eller turktjejen och det 

är lite komplext liksom, vem är jag?” (Dilara 16år) 

 

Dilara har sedan långt tillbaka reflekterat över vem hon egentligen är, hon uttrycker 

sin förtvivlar över att inte passa in, när hon är med skolkamraterna betraktas hon som 

turktjejen och när hon är i Turkiet tituleras hon som svensken. Liknande resonemang 

för Sevda: 
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”När jag är med dem där turktjejerna från samma by då betraktas jag som 

assimilerade turken, typ försvenskad men när jag är med svenskarna i klassen då 

betraktas jag som den riktiga turkturken eller invandrar tjejen. Så man blir väldigt 

kluven kan man säga”(sevda 17år) 

 

Även Sevda upplever kluvenhet, hon vet inte riktigt vem hon är eftersom hon 

betraktas på olika sätt beroende på vilket kontext hon befinner sig i. När hon umgås 

med turkiska tjejer från den by Sevdas föräldrar är födda, anses hon vara den 

försvenskade turken. Men när hon är i skolan upplever hon att kamraterna beskådar 

henne som turkturken eller invandrartjejen. Informanternas utsagor tyder på att dem 

upplever en osäkerhet gällande vilken grupp de tillhör, de känner sig hemma varken i 

Sverige eller i föräldrarnas ursprungsland. Detta diskuterar även Ahmadi, han hävdar 

att invandrarungdomar befinner sig i ”ingenmanslands” där deras självuppfattning kan 

beskrivas som ”varken-eller-människor” (Ahmadi:1998). En av dessa orsaker till att 

respondenterna är ”varken eller”, beror bl.a. på att dem blir ”ettikerade” mot deras 

vilja. I hemlandet betraktas dem som den försvenskade turken, svennen och i skolan 

som den ultimata turken, invandrartjejen etc. Detta kan kopplas till Borgströms 

”ettikeringsteori”. Att bli ”ettikerad” kan påverka individers självuppfattning samt hur 

omgivningen betraktar en, detta inverkar på i sin tur individens identitetsutveckling 

(Borgström:1998).  

 

8.2.3 Modersmål 

 

Några av informanterna uttryckte betydelsen av att skolan erbjuder dem 

modersmålsundervisning, eftersom det tyder på att skolan är öppen för 

mångkulturalism och då uppfattas skolan som en välkomnande atmosfär för eleverna. 

De flesta hade positiva erfarenheter, men de lyfte upp aspekter som kunde bli bättre. 

Sevda nämnde:  

 

”Jag är jätteglad över att jag har modersmål, det visar på att skolan öppen för olika 

bakgrund och att dem liksom accepterar min turkiska bakgrund och svenska, det 

betyder mycket för mig. Många av mina turkiska kompisar har 

modersmålsundervisning.” (Sevda 17) 
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Sevda beskriver sin tacksamhet och lycka över att hennes skola erbjuder 

modersmålsundervisning, eftersom det betyder mycket för hennes uppfattning på 

hennes identitet att den turkiska bakgrunden tas tillvara och accepteras. På liknande 

sätt resonerar Emre, men han lyfter upp aspekter som kan bli bättre: 

 

”Jag tycker att det är jättebra att skolan erbjuder modersmål, men det är lite jobbigt 

att det är utanför skoltid och jag tycker även att det bör vara inkluderad i mitt 

schema. Min turkiska borde höra ihop m min skolgång, det tycker jag att det inte gör 

eftersom det inte finns med på schemat och det är långt efter skoltid. Sen tycker jag 

även att lärarna och modersmålsläraren kan ha ett samarbete så det känns mer 

inkluderat” (Emre 17år) 

 

Även Emre belyser värdet av modersmålsundervisning och han är tacksam över att 

skolan erbjuder det. Men han känner ett missnöje över att modersmålsundervisningen 

inte betraktas lika viktigt som de övriga ämnena. Anledningen till detta är att han 

saknar att samarbete mellan pedagogerna på skolan samt modersmålsläraren för att få 

en känsla av att hans turkiska bakgrund innefattar i skolans värld. Tillskillnad från de 

ovanstående respondenterna, har Menekse inte lika positiva erfarenhet, Menekse 

berättar:  

 

”Jag hade ett möte med rektorn och jag ville ha modersmål men han sa att det inte 

gick eftersom vi skulle vara minst fem turkar, vilket vi inte var. Men då kom jag med 

ett annat förslag att jag kunde ha modersmål i en skola, men icke för då sa han att det 

kostade och han var då tvungen att betala, det hade skolan inte råd med tydligen. Jag 

blev jätteupprörd, ledsen och besviken, för min turkiska är en del av min 

identitet”(Menekse 16år).  

 

Tillskillnad från de två övriga informanterna, erbjöd inte Menekses skola 

modersmålsundervisning. Menekses utsaga tyder på att modersmålsundervisningen 

betyder oerhört mycket för henne och att bli negligerad på det sättet som hon blev, 

bidrog till känslor som besvikelse och ilska.  
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Modersmålsundervisning är enligt ovanstående informanter oerhört betydelsefullt för 

deras identitetsskapande eftersom det gör det möjligt för eleverna att känna sig 

hemma med både kulturerna, dels den svenska men även den turkiska 

(Ladberg:1991). Att skolan är öppen och erbjuder modersmål visar det på att den är 

interkulturell. Lorentz & Bergstedt (2007) diskuterar kring betydelsen av 

modersmålsundervisning för elever med utländsk härkomst. Författarna hävdar att en 

skola likt Sevdas och Emres, som erbjuder modersmålsundervisning är interkulturell 

tillskillnad från Menekses skola som är motsatsen, d.v.s. monokulturell (ibid).  Emres 

berättelse tyder på att modersmålsundervisningarna bör vara mer inkluderad i 

skolverksamheten och bör betraktas som något viktigt (Ladberg:1991).  Att Menekse 

blev nekad modersmålsundervisning kan bidra till att hon känner sig mindre värd och 

nedvärderad som person, vilken hon kände. Anledningen till att upplevde detta är 

p.g.a. modersmål är starkt förknippat med en individs personlighet samt identitet 

(Skutnabb-Kangas:1981).  
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9 SAMMANFATTNING/SLUTSATS 
 

Med denna forskning hade jag i syfte att undersöka samt försöka förstå hur fem 

turkiska ungdomar uppfattar betydelsen av skola och föreningsliv (TUF) för deras 

identitetsskapande. För att kunna genomföra detta, intervjuade jag ungdomarna 

eftersom jag ville försöka förstå deras uppfattningar och åsikter gällande områdena 

TUF och skola. Jag ville ta reda på vilken roll de berörda områdena har enligt 

informanterna i deras identitetsskapande: skolan, lärarnas, skolkamraternas samt  

TUF: s roll och påverkan. I detta kapitel ämnar jag till att försöka besvara de 

frågeställningar jag tidigare har presenterat. 

 

9.1 Skolans värld 

 

Vilken roll skolan och lärarna har i respondenternas identitetsskapande ansåg dem 

som framstående i deras intellektuella utveckling, men även hur dem kommer att 

formas. Det var viktigt för respondenterna att känna trygghet samt gemenskap i 

skolan för att dem skulle uppleva en välkomnande atmosfär. Samtliga respondenter 

belyste relevansen av skolans mottaglighet och acceptans för deras bakgrund, främst 

genom skolkamraternas, lärarnas bemötande samt undervisningsinnehållen. 

Informanterna uppskattade ett interkulturellt förhållningssätt, där lärarna 

uppmärksammade och lyfte upp deras etniska och kulturella bakgrund i 

undervisningarna. Genom att lärarna drar internationella paralleller i undervisningar 

ökar ungdomarnas mottaglighet för inhämtning av kunskap 

 (Lahdenperä & Lorentz 2010). 

 

Vidare uttryckte samtliga informanter att lärarnas och skolkamraternas syn på dem 

påverkade deras uppfattning på sin identitet på ett negativt sätt, eftersom det bidrog 

till att dem kände sig som ”varken eller”. Ungdomarna upplevde ambivalens i deras 

känsla av tillhörighet, dem ville bli betraktade som sina svenska klasskamrater vilket 

dem inte blir. Anledningen till detta är att dem blev ”ettikerade” som turken, 

invandrartjejen etc. (Borgström:1998). Det framgick även att några av informanterna 

inte kände gemenskap med sina skolkamrater med svensk härkomst pga. deras 

kulturella bakgrund och därför valde medvetet att umgås med ungdomar med 
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utländskhärkomst. Vidare framgick modersmålets betydelse, att bli erbjuden 

modersmål är enligt informanterna viktigt eftersom det visar att skolan är öppen för 

mångkulturalism och flerspråkighet. Detta får ungdomarna att känna sig säkra i sin 

identitet.  

 

9.2 TUF 

 

Även om skolorna till en viss del är öppna för mångfald har informanterna sökt sig till 

en arena där dem känner sig ”hemma”, i den bemärkelsen att de kan identifiera sig 

med samtliga medlemmar på TUF. Resultatet av informanternas utsagor tyder på att 

dem uppfattar TUF som en plattform, där de känner trygghet och gemenskap med 

övriga medlemmar. Att träffa andra svensk turkiska ungdomar var betydelsefullt och 

lärorikt för informanterna, i den bemärkelsen av att kunna ta del av den turkiska 

kulturen samtidigt utveckla sitt modersmål. Via TUF har informanterna utökat sina 

kunskaper om Turkiet och dess kultur, detta har dem gjort genom att aktivt deltagit i 

diverse evenemang som TUF anordnat.  Just evenemangen är något som får 

ungdomarna att känna stolthet över deras turkiska bakgrund, vilket påverkar deras 

uppfattning för deras identitetsskapande. TUF betraktas även som betydelsefullt 

eftersom det fungerade som en frizon, där ungdomarna inte känner sig utanför eller 

annorlunda tillskillnad från skolan.  

 

9.3 Kopplat till tidigare forskning 

 

Resultatet av utsagorna har givit mig en djupare förståelse och kunskap om hur 

ungdomarna uppfattar TUF:s och skolans betydelse för deras identitetsskapande. En 

av de avhandlingar jag har nämnt under tidigare forskning är Nader Ahmadi Ungdom, 

kulturmöten, identitet. Han fokuserar på att klarlägga teorier om invandrar 

ungdomarnas jag- och identitetsuppfattning och han utredde hur dessa ungdomar 

erhåller en identitet samt hur de uppfattar sin plats i omgivningen (Ahmadi:1998). 

Hans resultat tyder på att invandrarungdomar inte känner samhörighet samt att dem 

inte kan identifiera sig med majoritetssamhället eller med föräldrarnas ursprungliga 

kultur. Ahmadi benämner dessa ungdomar som ”varken-eller-ungdomar”(ibid). Mina 

resultat visar på i likhet med Ahmadis forskning att de berörda turkiska ungdomarna 
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jag intervjuat befinner sig i liknande situation, eftersom dem har svårt att identifiera 

och känna samhörighet med skolkamraterna samt undervisningarna på skolan. 

Samtidigt som dem känner sig annorlunda i skolan upplever dem även utanförskap 

när dem är på besök i föräldrarnas hemländer. Av den anledningen upplevs TUF som 

betydelsefullt för ungdomarna eftersom de övriga medlemmarna inte dömer dem, 

eftersom dem befinner sig i samma situation. Pirjo Lahdenperä har i rädda barnens 

rapportserie Skolans roll- för barns språk, kultur och identitet beaktat de svårigheter 

som barn med utländsk härkomst kan stöta på i skolorna. Eftersom dessa barn lever i 

två olika kulturer och värden kan det upplevas som avvikande gentemot 

majoritetssamhället. Vidare belyser hon även att faktorer som relationer, miljö och 

uppfattningar kan forma individens identitetsskapande (Gunilla:1991).  Mina resultat 

är även applicerbart till denna studie, eftersom mina informanter lever i två kulturer 

och det uppstår en ”krock” med den turkiska kulturen och majoritetskulturen.  

 

9.4 Slutsats 

 

Min slutsats är att skolan, lärarna samt kamraterna har en oerhört viktig roll i 

ungdomars identitetsskapande, utifrån informanternas utsagor kan jag dra den 

slutsatsen att skolan brister när det gäller att bejaka och tillgodose den enskilda 

individen. Att skolan endast bejakar svenskheten genom att inte lyfta upp och ta 

hänsyn till ungdomarnas resurser kan leda till att dem känner sig varken eller. På 

liknande sätt diskuterar även Maria Borgström i avhandlingen Den interkulturella 

blicken i pedagogiken. Borgström resonerar kring betydelsen av att synliggöra det 

osynliga i mänskliga mötet, hon anser att lärarna bör lyfta upp kulturella och sociala 

sammanhang som ungdomarna ingår i, i sina undervisningar. Detta för att överbygga 

sociala, kulturella och språkliga skillnader (Borgström:2010). Att många ungdomar 

med utländsk härkomst söker sig till invandraföreningar, kan bl.a. beror på att 

ungdomarna känner samhörighet och trygghet med övriga medlemmar, vilket bidrar 

positivt i deras självuppfattning och identitetsskapande (SCB: 2003).  
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9.5 Kritik till eget arbete 

 

Jag kan i efterhand kritisera urvalet av informanterna, jag intervjuade sammanlagt fem 

ungdomar. Personligen tror jag att utfallet eventuellt hade kunnat bli annorlunda om 

jag hade fler än fem informanter, men p.g.a. tidsbrist kunde jag tyvärr inte intervjua 

mer än fem. Utfallet kunde ha blivit annorlunda på sådant sätt att uppsatsen skulle fått 

ett annat djup än vad den har samt att andra aspekter skulle lyfts upp. Denna studie är 

på så sätt endast representativ för fem turkiska ungdomars uppfattning på deras 

identitetsskapande och jag vill vara tydlig med att jag inte hade i syfte att generalisera 

alla ungdomar med turkisk härkomst.  

9.6  Till nytta för läraryrket  

 

Att vara insatt i hur identitetsskapande sker och uppfattas hos ungdomar, är enligt mig 

oerhört viktigt för en pedagog att ha kunskaper om. Men även att man bör ha 

kännedom om att identitetsskapande inte sker på samma sätt för alla elever är också 

viktigt att vara införstådd i. Det jag bl.a. hade i åtanke när jag skrev uppsatsen var att 

pedagoger skall använda den som ett verktyg i sitt arbete med ungdomar. Eftersom vi 

lever i ett mångkulturellt samhälle kan det vara viktigt som lärare att veta hur 

ungdomar med annan etnisk härkomst uppfattar skolan samt få vetskap om hur man 

kan arbeta för att undervisningarna skall ungdomarna. Det kan även vara viktigt för 

pedagoger att ha kunskap om föreningslivets betydelse för ungdomar, därför kan det 

vara bra att uppmuntra eleverna till att bli aktiva inom olika föreningar. 

9.7 Förslag på fortsatt forskning 

 

Personligen anser jag att det finns mycket att forska om inom detta område. Under 

uppsatsprocessen reflekterade jag kring hur friskolor som exempelvis muslimska 

skolor” eller ”turkiska skolor” i Sverige, bidrar till elevernas uppfattning på deras 

identitetsskapande. Eftersom de ovanstående skolorna endast har elever med samma 

etniska härkomst och religiös bakgrund skulle det vara intressant och lärorikt att 

undersöka hur dessa skolor bejakar dels den egna men även den svenska kulturen i 

undervisningarna. En annan aspekt som skulle vara intressant att forska vidare på, 

skulle även vara ifall invandrarföreningarna har en integrerande funktion i praktiken 

eller segregerande?  
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10.4 Bilaga 1  

 

Intervjuguide 

 

Det är notabelt att veta att jag har ställt alla frågor till informanterna, men det har 

varierat i vilken ordning jag har ställt de, av den anledningen att intervjuerna ter sig 

olika och därför har jag anpassat frågorna utifrån situation.  

 

Hur gammal är du? 

 

Vad heter du? 

 

Vart är du född? 

 

Vilken skola går du på? 

 

Hur skulle du beskriva din skola? 

 

Vilken etnisk grupp anser du att du tillhör? 

 

Är det viktigt för dig att se dig som tillhörig till denna grupp, motivera? 

 

Hur viktigt är det för dig att omgivningen, ex skolan har kunskap om din turkiska 

bakgrund, Motivera?? 

 

Hur viktigt är det för dig att uppfattas/betraktas som svensk? 

 

Vad betyder identitet för dig? 

 

Vad har skolan för roll i ditt identitetsskapande? På vilket sätt? 

 

Vad har skolkamraterna för roll i ditt identitetsskapande  

 

Vad har lärarna enligt dig för roll/betydelse i ditt identitetsskapande? 



 

 

 38 

 

Anser du att lärarna behandlar dig likvärdig de övriga eleverna i klassen, ge exempel? 

 

Har du varit med om någon situation då du har känt dig orättvist behandlad p.g.a. din 

turkiska bakgrund? Om ja ge exempel? 

 

Hur upplever du att lärarna ser på dig? 

 

Hur upplever du att skolkamraterna ser på dig? 

 

Vilken kultur anser du att du lever i/tillhör, motivera? 

 

Vilken etnisk grupp anser du att du tillhör, motivera? 

 

Hur har den turkiska kulturen påverkat dig? 

 

Hur har den svenska kulturen påverkat dig? 

 

När och hur introducerades du till TUF? 

 

Varför är du medlem/aktiv? 

 

Vad gör ni där? 

 

Vad lockade dig till förbundet (TUF)? 

 

Vilket språk pratar ni på TUF, motivera? 

 

Vad är positivt/negativt med TUF, motivera? 

 

Hur bidrar TUF till ditt identitetsskapande, motivera? 

 

Hur har skolan uppmärksammat din turkiska bakgrund, motivera? 
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Känner du igen din kultur i skolans värld, motivera? 

 

Har du modersmålsundervisning, utveckla? 

 

 

 

 


