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Abstract:  

 

This study is based on a qualitative method where a survey based on dialogues with five 

teachers was conducted. These teachers teach students who came to Sweden during their 

teens. The teaching teachers were spoken to regarding their experiences of working with 

identity development. This was going to be a qualitative study whose starting point was to 

investigate the views of the respondents on the identity-developing work of late arrivals based 

on the perspectives and experiences through the dialogues. 

 

The purpose of the study is to investigate some teachers' views on identity-developing work 

with late arrivals and the study’s aim is based on four questions: 

 

 How do the teachers view the students' identity development in relation to their 

attitudes and expectations? 

 How do the teachers view pupils' identity development in relation to the cooperation 

between home and school? 

 How do the teachers view pupils' identity development in relation to previous 

experiences and languages? 

 How do the teachers view student identity development in relation to value and 

interculturality? 

 

The study will be based on Erik H Erikson's sociological perspective in the view of identity, 

which is based on the fact that we have an identity when we know who we are, are aware of 

how others view us and that this should be in line with how we look at ourselves. 

 

 
 
 
 
Nyckelord: identitetsutveckling, interkulturella perspektivet, värdegrund 
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1. Introduktion 
Under mina år på en skola i Västsverige har jag kommit att möta många elever, däribland 

andraspråkselever, som står i ”starten” av sitt ”andra liv” (citat hämtat från en elev 2017 som 

under ett utvecklingssamtal syftade till dennes nystart i Sverige). Vi pratar ofta om att arbeta 

identitetsfrämjande, vilket innefattar att utveckla och värna om elevers identitet och att ta oss 

an elevernas erfarenheter i lärandet, samtidigt som en kan höra frasen ”I skolan talar vi 

svenska” eka mellan väggarna på skolor runt om i Sverige. En tanke som säkerligen är god 

och vill främja språkinlärningen, men som står i motsats till synen på identitet och nyttjandet 

av elevens tidigare erfarenheter i undervisningen. Att identitet och språk hör ihop är något vi 

inom forskning ofta läser om och ett kapitel i Pavlenko & Blackledge (2004), skrivet av 

Kinginger, pekar på att andraspråksinlärning är ett ytterligare område där nya identiteter kan 

konstrueras vilket leder mig till slutsatsen att identitet tidigare skapats i, och genom, 

individens förstaspråk vilket även Utbildningsdepartementet tagit tillvara på då syftet 

utformats för modersmålsundervisningen, att ökad kompetens i språket ger en starkare 

självkänsla. 

Samtidigt går det att läsa i artikeln ”Utmaningen” av Siv Karlström (2006) att förståelse för 

världen kan fördjupas och frågor om världen kan väckas om skolan och undervisningen 

tillvaratar elevernas tänkande och tidigare erfarenheter, eftersom det är på detta sätt elevernas 

intresse för lärandet kan väckas. Genom samtal och texter om det som upplevs kan 

människans tänkande och erfarenheterna kring dessa tankar synliggöras. 

Med detta som bakgrund kom jag fram till de frågeställningar studien utgår ifrån på och som 

ledde fram till studiens syfte, att undersöka några lärares syn på identitetsutvecklande arbete 

med sent anlända elever, för att kunna få en så aktuell bild som möjligt av de tillfrågade 

lärarnas inställning till det identitetsutvecklande arbetet. 

Jag kommer i denna studie att utgå från Erik H Eriksons sociologiska perspektiv i synen på 

identitet, vilken grundar sig i att vi har en identitet då vi vet vilka vi är, är medvetna om hur 

andra ser på oss och att detta bör stämma överens med hur vi ser på oss själva. Erikson (1977) 

menar att individens identitet utvecklas genom ett samspel mellan biologiska, sociala och 

kulturella influenser och identitetsutvecklingen är konfliktfylld, men det är genom att lösa 

dessa kriser som människan mognar. Om konflikten löses på ett tillfredsställande sätt så 

mynnar det ut i en positiv attityd men om konfliktlösandet misslyckas blir attityden negativ.  
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Inom teorin om identitetsutveckling talar Erikson om åtta faser, där särskilt fas fyra och fem: 

arbetsflit kontra underlägsenhetskänslor (7 år-pubertet), identitet kontra splittring i rollerna 

(pubertet- 20 år) ter sig extra intressanta för min studie med anledning av åldersspannet på 

eleverna de tillfrågade lärarna undervisar, samt elevernas ålder för ankomst till Sverige. Jag 

kommer gå närmare in på dessa två faser i min teoridel. Anledningen till att jag valt att utgå 

från Erikson är för att ta avstamp i en väl etablerad teori om identitetsutveckling, och det är en 

välkänd syn på identitet som förmedlas genom Eriksons kriser. Eriksons faser ger ytterligare 

en avgränsning då dessa är knutna till vissa åldrar, vilket passar min studies syfte eftersom jag 

avsåg att samtala med lärare som undervisade elever som kommit till Sverige i ungefär 

samma ålder, och därmed ansågs som sent anlända. 

Det finns många aspekter att ta tillvara på när en talar om identitet och jag kommer att samtala 

med fem undervisande lärare för att ta reda på mer om deras subjektiva upplevelser kring att 

arbeta identitetsutvecklande med sent anlända elever och därmed få ta del av deras syn på 

identitetsutveckling i relation till de fyra teman jag avser behandla. 

2. Syfte 
Studiens syfte är att undersöka några lärares syn på identitetsutvecklande arbete med sent 

anlända elever. För att ta reda på detta kommer jag att undersöka hur fem verksamma lärare 

reflekterar över vilket stöd de deltagande lärarna erbjuder för elever som nyligen kommit till 

Sverige vad gäller elevernas identitetsutveckling och jag kommer även att fråga dessa fem 

lärare hur de anser att de kan stärka elevers identitet i klassrummet genom att använda sig av 

elevernas tidigare erfarenheter och språk. Anledningen till detta är att få en nutidsbild, så 

färsk som möjligt, utifrån några lärares beskrivningar av deras arbete med elever som nyligen 

kommit till Sverige utifrån vad dessa lärare uppfattar vara ett identitetsutvecklande arbetssätt. 

För att göra en avgränsning i studien kommer jag utgå från det sociokulturella perspektivet 

och jag kommer att använda mig av Eriksons faser som grund till att utveckla teman som kan 

fånga in studiens syfte. 

 

En kvalitativ samtalsstudie kommer att genomföras och sedan sammanställas utifrån 

förutbestämda teman som framtagits, och som grundar sig i Eriksons sociologiska perspektiv i 

synen på identitet och då specifikt fas fyra och fem.  

Frågeställningarna som följer utifrån dessa syften är: 
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 Hur ser lärarna på elevernas identitetsutveckling i relation till omgivningens 

bemötande och förväntningar?  

 

 Hur ser lärarna på elevernas identitetsutveckling i relation till samarbetet mellan hem 

och skola?  

 

 Hur ser lärarna på elevernas identitetsutveckling i relation till elevernas tidigare 

erfarenheter och språk?  

 

 Hur ser lärarna på elevernas identitetsutveckling i relation till skolans värdegrund och 

interkulturalitet?  

 

Nyckelord: identitetsutveckling, interkulturella perspektivet, värdegrund  
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3. Teori 
I introduktionsdelen av denna studie, framhålls valet av att utgå från Eriksons faser och vilka 

härmed avses förklaras mer ingående.  

 

Identitetsutvecklingen delades av psykoanalytikern Erik H Erikson (1977, i Jerlang, 2005) in i 

åtta faser och i enlighet med Erikson är det viktigt att varje fas gås igenom på ett 

tillfredsställande sätt för individen för att individen ska kunna fortsätta till nästa fas, med bra 

verktyg med sig från föregående fas. Detta med anledning av att individen ska kunna använda 

dessa verktyg för att klara av nästa fas på ett tillfredsställande sätt. De faser som studien 

kommer att fokusera på är fas fyra och fem med anledning av anländandeålder för de 

ungdomar studiens deltagande lärare undervisar. 

 

I fas fyra finns det enligt Erikson en risk för att individen utvecklar en underlägsenhet och 

otillräcklighet om inte individen tar sig igenom denna fas på ett konstruktivt och 

tillfredsställande sätt. Individen blir i denna fas medveten om att denne hela tiden värderas av 

sin omgivning och agerar därefter. I denna fas är det enligt Erikson viktigt att individen lär sig 

att samarbeta med andra och om denna fas genomgås positivt utvecklar individen en känsla 

för duglighet.  

 

Den femte fasen i Eriksons teori om i identitetsutveckling handlar om identitet kontra 

splittring i rollerna. Om individen här har lyckats utveckla en grundläggande känsla av inre 

sammanhang och identitet så har individen bra verktyg att klara av, vad Erikson kallar, 

ungdomens motstridiga krav och även osäkerhet om framtiden. Även här är omgivningens syn 

på individen en avgörande faktor för hur individen upplever sig själv och här söker sig 

individen gärna till olika grupper och osäkerheten kring vilka ideal och värderingar som gäller 

ökar om det omgivande samhället befinner sig i en snabb förändring. Rollsplittring och 

identitetskriser är här en risk medan identitetskänslan förstärks om individen lyckas ta sig 

genom denna fas på ett tillfredsställande sätt.  
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4. Metod och material 
Studien utgår från en kvalitativ metod där en studie genomfördes, som baserades på samtal 

med lärare. Dessa lärare undervisar elever som kommit till Sverige under sina tonår, vilket 

innefattar anländandeålder från tolv år och uppåt. Samtalen med de undervisande lärarna kom 

att röra sig kring deras erfarenheter av att arbeta identitetsutvecklande.  

Studien utgick från de genomförda samtalen för att därefter ge undersökaren verktyg att dra 

slutsatser om hur det identitetsutvecklande arbetet sker, och detta blev därmed en kvalitativ 

studie, baserad på samtal med fem undervisande lärare utifrån fyra förutbestämda teman. 

Studien utgår från ett sociologiskt perspektiv i synen på identitet och Eriksons (1977, refererat 

i Jerlang, 2005) utvecklingsfaser, fas fyra och fem, fick utgöra den del som låg till grund för 

denna studie.  

Identitetsutveckling i relation till bemötande och förväntningar och temat identitetsutveckling 

i relation till samarbete mellan hem och skola är de teman som i denna studie fick ligga till 

grund för Eriksons fas fyra och som även kom att relatera till denna studies frågeställningar 

som avsåg besvara hur de tillfrågade lärarna ansåg att de själva såg på sina elevers kunskaper 

och hur deras förväntningar påverkade elevernas resultat samt hur de ansåg att kontakten var 

med elevernas vårdnadshavare, som en del av det identitetsutvecklande arbetet. 

 

Studiens teman identitetsutveckling i relation till tidigare erfarenheter och språk samt 

identitetsutveckling i relation till värdegrund och interkulturalitet låg i denna studie till grund 

för Eriksons fas fem, och dessa teman svarade på frågeställningarna som avsåg undersöka hur 

lärarna fick med elevens tidigare erfarenheter och språk som en tillgång i deras undervisning 

samt hur lärarna ansåg att de arbetade identitetsutvecklande utifrån värdegrunden och det 

interkulturella perspektivet. 

4.1 Samtal som insamlingsmetod   
Studien utgick från fyra teman eftersom denna metod gav möjlighet till att gå djupare in på 

det ämne som diskuterades och möjligheterna därmed var större att få fram informantens 

subjektiva upplevelser om följdfrågor lämnades öppna beroende på var i samtalet vi befann 

oss. Det fanns ytterligare frågor (bilaga 1) att ta till om samtalet stannade upp eller temana 

ansågs vara otydliga och svårtolkade. Syftet med denna metod var att få fram så många tankar 

och erfarenheter som möjligt från informanterna och detta hade varit svårt att uppnå om 

studien istället varit av kvantitativ karaktär.  
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Informanterna delgavs en ram bestående av olika teman som sedan analyseras tillsammans 

med de valda avhandlingarnas resultat kring samma teman (dessa teman fanns i en bilaga). En 

intervjuguide är att föredra, enligt Kvale (1997)  då den är till stor hjälp från den som 

intervjuar och även informanten att orientera sig fram under samtalet och jag har tagit 

inspiration från denna intervjuguide då jag skapade mina teman.  

4.2 Samtalspersoner 

Urvalet bestod av personer som varit yrkesverksamma lärare under minst tre år och som 

undervisar elever som är sent anlända till Sverige. Samtalspersonerna var verksamma lärare 

på ett introduktionsprogram i västra Sverige och arbetade på samma skola. Hänsyn togs inte 

till vilket ämne lärarna undervisade i då det inte var väsentligt för min studie och jag gjorde en 

avgränsning genom att fokusera på lärare som arbetade med elever i gymnasieålder och där 

eleverna var sent anlända till Sverige. Med sent anlända avsågs ungdomar som kommit till 

Sverige i tolvårsåldern eller senare. De fem samtalspersonerna förkortas i denna studie med IP 

(InformantPerson) 1-5, för att förenkla läsandet av resultaten. 

4.3 Genomförande 
Deltagarna fick själva välja plats för samtalet och samtliga valde att genomföra samtalet på 

arbetsplatsen men i olika salar/ kontor. Samtalet genomfördes med hjälp av den temamall jag 

själv konstruerade och medtog. Samtalen spelades in och transkriberades så att ingen 

väsentlig information riskerade att gå förlorad.  

Informanterna fick innan samtalets genomförande information mailad till sig och det första 

som skedde efter att vi presenterat oss för varandra, var att vi tillsammans tittade på de teman 

som samtalet skulle röra sig kring. Detta gjordes för att säkerställa att temana tolkades 

korrekt, utifrån syfte, och inte missuppfattades. Alla informanter hade en likvärdig tolkning av 

temana och temanas innebörd.  

Under samtalet fanns det följdfrågor som kunde tas till om samtalen skulle vara i behov av 

detta. Dessa frågor var ingenting som informanterna tog del av, utan frågorna fanns enbart för 

undersökarens ögon. Detta med anledning av att önskemålet var att informanterna skulle få 

möjlighet att i så lång utsträckning som möjligt, kunna diskutera de olika temana utan att 

känna sig bundna till frågorna. Informanterna skulle få spekulera fritt och samtalen kom 

därmed att vara mellan 35-65 minuter, helt beroende på när informanten kände att 

informanten fått sagt vad denne önskade. Det hände vid ett par tillfällen att frågorna kom till 

användning utifrån vad som diskuterades men detta kommer studien inte gå in närmare på, då 
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det i sin helhet inte är väsentligt för studiens syfte. Bara för att information inte framkommit 

enbart utifrån att använda sig av ett specifikt tema, betyder inte det att informanten inte haft 

något att säga kring ämnet, utan visar enbart på att informanten, i just denna stund, behövt lite 

hjälp på traven till att reflektera.  

4.4  Etik  
Det är av central betydelse att det etiska tänkandet genomsyrar hela undersökningsprocessen 

poängterar Trost (1997) och jag kom under mina samtal att utgå från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Jag utgick från informationskravet som 

innefattar att deltagarna i undersökningen kontaktas i god tid och informanterna delgavs vilket 

syftet med undersökningen var. Jag kom även att informera informanterna om vilken roll de 

kom att ha i detta arbete samt vilka villkor som gällde för studien. Därefter åtföljdes 

samtyckandekravet då jag i god tid ville inhämta informanternas medgivande till att delta. 

Informanterna i min studie delgavs information om vad studien syftade till samt de etiska 

aspekter jag åsyftade att hålla mig till. Ovanstående information delgavs skriftligt, i ett mail, 

så att informanterna i lugn och ro kunde ta ställning till om de ville medverka eller inte. 

Kravet om konfidentialitet kom att åtföljas då enbart jag själv hade tillgång till det insamlade 

materialet och jag använde inte den deltagandes namn i min studie, i enlighet med kravet om 

konfidentialitet. Materialet användes enbart för den aktuella studien, och därmed är 

nyttjandekravet taget i beaktande.  

4.5 Analys och tolkning 
Samtalen transkriberades och därefter samlades den information som var väsentlig kring de 

valda temana ihop, som skapats med inspiration från intervjuguiden (Kvale, 1997). Tanken 

var att om det skulle framkomma ytterligare teman som tidigare inte funnits med bland de 

utvalda temana skulle även dessa analyseras till litteraturen om de var av vikt för studiens 

syfte och studiens frågeställningar. Det tar tid att transkribera, vilket är en nackdel med denna 

metod och i enlighet med Bryman (2004) tar en timmes inspelad intervju ungefär fem timmar 

att transkribera. När det tar sådan tid att transkribera är det lätt hänt att en kan höra fel vi 

avlyssnandet av samtalet och att fel kan begås på grund av slarv eller trötthet. Av denna 

anledning lyssnade jag av samtalen en extra gång efter den gjorda transkriberingen för att 

säkerställa att alla ord transkriberats ordagrant.  

Jag kom kontinuerligt att analysera mitt material under min process, vilket Kvale (1997) 

betonar vikten av att göra. Insamlingen av materialet kom härmed att sammanfalla med 

analysarbetet. Jag själv, som undersökte, fungerade härmed som ett analysinstrument och 
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analysen påbörjades direkt redan vid första samtalet. I enlighet med Patel & Davidson kan 

regelbundna analyser ge anvisningar om hur arbetet därefter ska fortsätta samtidigt som man 

förhindrar att betydelsefulla detaljer faller bort.  
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5. Tidigare forskning 
Denna del kommer att delge en del av den tidigare forskning som finns utifrån de 

frågeställningar och det syfte som formulerats i denna studie. För enkelhetens skull har den 

tidigare forskningen delats in i fyra underrubriker, som kommer att agera teman i denna studie 

och som är knutna till de fyra frågeställningar i studien. I analysen kommer informanternas 

svar att sorteras in under respektive underrubriker så att arbetet ska bli lätt att följa.  

5.1 Identitetsutveckling i relation till bemötande och förväntningar 

För att främja individens motivation måste hela individens bakgrund och nuvarande situation 

tas i beaktande skriver Giota Johanna (2002) och fortsättningsvis skriver hon att det är 

lärarnas och andra elevers bemötande, hur de bemöter och bedömer individen, som ligger till 

grund för hur individens självbild skapas (vilken självkänslan baseras på) vilken är betydande 

för individens motivation. Även Lozic, Vanja (2010) spinner vidare på detta, att vår identitet 

formas av andras erkännande eller frånvaron av erkännande och vid identifikation och känsla 

för samhörighet ökar den egna identitetsbilden och betydelsen för kunskapsinhämtning.  

Dessutom skriver Werndin (2010) om hur vi skapar identitet genom sociala handlingar och 

diskursiva praktiker och hur individen genom andra kan positioneras som, eller själv ta på sig 

rollen som, exempelvis ”invandrarelev”, ”strulelev”, ”duktig flicka”, så även i en 

klassrumssituation. Föregående exempel, särskilt de två sista, är enligt henne vanliga 

stereotypa positioner i klassrummet vilka hon titulerar som kostymer och hon poängterar att 

dessa kostymer är föränderliga. Werndin jämför med Haglund (2007) angående att vi kan 

skapa nya positioner och därmed även framtidsmöjligheter. Hon frågar sig vad som händer 

om elever redan i skolan fastnar i stereotypiska positioner och lever upp till dessa då de är 

svåra att ta sig ur och hon menar att det är av vikt att fråga sig vila kunskaper och värderingar 

som lyfts fram i skolan. Det är även viktigt att vara vaksam på vilka identiteter som är 

gynnsamma. Hon avslutar med att skriva att det som lärare är viktigt att vara medveten om 

den egna stereotypiska föreställningen en kan äga samt hur mycket utrymme man som lärare 

ger eleven att positionera sig som eleven önskar. Som lärare ska man undvika att låsta och 

begränsade positioner i klassrummet och försöka inta ett reflexivt förhållningssätt så att vi inte 

själva bidrar till att rekonstruera sociala stereotyper. 

Självbild och prestationsförmåga påverkar varandra ömsesidigt och självbilden påverkas av 

värderingar från betydande personer samt erfarenheter av individens dagliga läs- och 

skrivsituationer (Taube, 2007). Cederberg (2006) skriver om motivationen som en av de 
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aspekter som får eleven att lyckas i skolan och hur motivation kan tillhandahållas genom 

lärarbekräftelsen, att lärare stödjer och hjälper eleverna.  

Det är viktigt att man som lärare reflekterar över och är uppmärksam på hur man bemöter 

elever i deras flerspråkighet, och detta gäller alla lärare- inte enbart de lärare som undervisar i 

svenska eller svenska som andraspråk enligt Cummins (2001). I Cummins modell över att 

utveckla en god studiemässig förmåga, beskrivs det hur det i interaktionen mellan elev och 

lärare måste ges möjlighet till både ett kognitivt engagemang, såsom ett välkomnande av 

elevens personliga identitet. Cummins menar att ju mer eleverna lär sig, desto mer stärks 

deras självbild och desto mer engagerade i deras studier blir de, men om eleverna känner att 

läraren inte tycker om dem eller inte respekterar dem och deras kunskaper och förmågor så 

kommer de inte heller att vilja investera sin identitet i inlärningsprocessen, poängterar 

Cummins. När en lärare och en elev bygger upp en relation som i sin tur bygger på respekt 

och bekräftelse så blir de strategier och arbetsformer läraren vill förmedla, effektiva. 

Förväntan av att eleven ska lyckas är avgörande och respekt och bekräftelse i skolan är 

centrala för att eleven ska engagera sig i sina studier påpekar Cummins.  

5.2 Identitetsutveckling i relation till samarbete mellan hem och skola 
I sin artikel skriver Lynn (2011) om ett program som upprättats för att främja barn och 

föräldrars integrering i det amerikanska samhället. Programmet heter Early Care and 

Education och bygger på att barnen tillsammans med sina föräldrar deltar i olika aktiviteter, 

lärandemiljöer och undervisning i målspråket vilket i sin tur främjar deras samhörighetskänsla 

i det nya samhället. Även en studie av Johnson (2013) visar hur inkluderandet av elevernas 

och deras föräldrars kultur i undervisningen ökade elevernas intresse för skolan och höjde i 

sin tur deras betyg.  

En studie om etiopiska ungdomar i Israel genomfördes av Goldblatt & Rosenbum (2007), där 

ungdomarna ansåg att det israeliska skolsystemet var för slappt. Det upplevdes en 

kulturkrock, men viktigare var att ungdomarna upplevde att det blev en förändring i 

familjelivet vid deras flytt till ett nytt land. Goldblatt & Rosenblum argumenterar för att 

skolan bör involvera föräldrar i större utsträckning för att medvetandegöras skolsystemet 

eftersom familjen är viktig för de undersökta ungdomarnas känsla av tillhörighet. Skolverkets 

fördjupningsstudie om värdegrunden (2000) visar att vilja och intresse finns hos personal att 

arbeta kring värdegrundsfrågor men studien visar också att tydliga skillnader finns mellan 

grundskolor och frivilliga skolformer, såsom gymnasieskolor. Vidare lyfter studien fram 
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skillnaden mellan att föräldrar blir informerade om normer gentemot att som förälder få bli 

involverad i samverkan med skolan kring värdegrundsfrågor och Zackari & Modigh (2002) 

poängterar vikten av kommunikation mellan hem och skola då kontakt dessvärre oftast 

etableras då det uppkommer problem.  

Föräldrarna får vara viktiga medaktörer i vad Elmeroth (2008) kallar för den interkulturella 

undervisningen och här belyser Elmeroth att föräldrarnas åsikter och erfarenheter har stor 

betydelse för barnens skolgång.  

Genom att bli positivt bemött av den grupp som är i majoritet, så är det lättare att själv bli 

positiv till majoritetsgruppen och det språk som talas där. Barnen påverkas av sina föräldrars 

attityd gentemot flerspråkighet (Arnberg, 2004). Genom att föräldrarna agerar modeller för 

sina barn, är det viktigt att föräldrarna är positivt inställda till två kulturer för att deras barn 

ska kunna bli det. Arnberg menar vidare att det är viktigt från flera håll att stödja 

flerspråkighet och dubbelkulturell tillhörighet därför att om man blir positivt bemött av 

majoritetsgruppen är det lättare att såväl utveckla språket som att tillhöra två kulturer. 

5.3 Identitetsutveckling i relation till tidigare erfarenheter och språk 
Språket har en central roll i identitetsbygget och det är språket som är vårt gemensamma 

redskap för att förstå världen i enlighet med Norrby & Håkansson (2007) och dessutom 

skriver Eliaso Magnusson (2010) om språk som ingång till gemenskap och hon hänvisar till 

Fraurud & Bijvoet (2004) där författarna beskriver att då flerspråkiga ungdomar talar en för 

standardiserad svenska kan det uppstå en dubbel stigmatisering eftersom det multietniska 

standardspråket samtidigt gör att de riskeras uteslutas från majoritetssamhället. Eliaso 

Magnusson genomförde en studie vars syfte var att belysa hur två- och flerspråkiga ungdomar 

upplever sina möjligheter till inkludering samt beskriver deras känsla av exkludering inom 

svenska skolan och samhället. Denna studie visade att ungdomarnas utanförskap relaterat till 

utseende tycktes stärka identifieringen som invandrare och gemenskapen med den egna 

folkgruppen gjorde dem trygga, samtidigt som avståndet till personer som inte var av 

ungdomarnas folkgrupp ökade.  

Vidare hänvisar Eliaso Magnusson till Bijvoet (2002) och Doran (2004) då en av de 

deltagande ungdomarna uttrycker att han ”smutsat ner” ”deras” (svenskarnas) land. Bijvoet 

och Doran menar att det verkar som om känslan av utanförskap är relaterad till uppfattningen 

av hur andra ser på dem, hur de som bor i landet uppfattar en. Eliaso Magnusson skriver 

vidare om hur språket kan vara nyckeln till olika kulturer och hänvisar till Hyltenstam & 
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Stroud (1991) samt Enarsson (2004) och Dahl (2007), vilka påpekar att samhörighetskänsla 

skapas då språk förenar vilket i sin tur medför en starkare identitet. Eliaso Magnusson skriver 

i sin avslutning att ungdomarna i hennes studie verkade ha ett sämre språkligt självförtroende 

än sina enspråkiga klasskamrater då de tycks ha tagit till sig normen att flerspråkiga ska 

använda sig av ett av sina språk i taget, något som skolan tycks föredra. 

En studie utfördes på en skola där eleverna, som var mellan 6 - 13 år, uppmuntrades att 

använda sina olika språk i klassrumsundervisningen på olika sätt av Åsa Wedin (2018). Syftet 

var att öka elevernas engagemang och att stötta deras identitetsutveckling genom utvecklandet 

av lärandemetoder för flerspråkighetsundervisning, vilken utnyttjar, använder och utvecklar 

elevernas varierade språkresurser. Projektet tog avstamp i lärarnas ambitioner att utveckla 

deras utbildning till att kunna bli mer relevant för elevernas olika bakgrunder. Skolan hade 

under några år arbetat hårt med att ändra attityden från ”endast svenska” till att göra lärarnas 

och elevernas språk mer synliga. Artikeln bygger på material insamlat från denna studie som 

var en del av ett etnografiskinspirerat aktivitetsundersökningsprojekt och denna artikel tar 

avstamp i 4 femteklassares texter. Wedin utgår från tre teorier i sin analys. Hon utgår från 

Gee`s (2000. I Wedin, 2018) definierar olika typer att se på identiteter då hon analyserar de 

framkomna uttryck och konstruktionerna av identitet utifrån fyra av deltagarnas texter i 

studien. Gee´s modell bygger på naturlig identitet (den identitet ”naturen” ger oss, kvinna-

man), institutionell identitet (ges av en institution eller auktoritet), diskursidentitet 

(konstrueras genom diskurser eller i dialog med andra) samt ”affinity identity” (som 

konstrueras genom erfarenheter). Wedin skriver att enligt Gee´s synsätt, kan människor själva 

styra över vilken identitet de vill visa för vilken person och vidare skriver Wedin att Gee 

poängterar att tillgång, nätverk och erfarenhet är avgörande för processerna där barn skapar 

sin identitet.  

Den andra teorin som Wedin utgår från är Ivanic`s trelagersmodell (1998. I Wedin, 2018). I 

det inre lagret formas sociala identiteter genom produktion och tolkning av språkanvändning 

som i sin tur skapas av social identitet genom samma processer. Det inre lagret är en del av 

individens känsla av status i relation till andra och går inte att separera vilken i sin tur är 

inbäddad i social identitet som tolkas som individens värderingar och uppfattningar om 

världen. Det yttre lagret, den sociala identiteten, individens värderingar och uppfattningar om 

världen formar i sin tur individens känsla av status som i sin tur formar språkanvändningen.  
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Den tredje teorin som Wedin utgår från är den pedagogiska processen i enlighet med 

Cummins (2000) modell för klassrumsinteraktion med fokus på pedagogik. Denna modell 

använder hon för att analysera ramarna av identitetsskapandet i klassrumskontexten. 

Cummins hävdar att för att kunna bekräfta elevernas olika identiteter är integration av 

elevernas varierade språkliga resurser i klassrumssituationen nödvändig. Genom detta skapas 

kompetensidentiteter. Wedin ser i sin studie att lärarnas språkmedvetenhet ökade då lärarna 

började inkludera denna språkliga mångfald i allt fler ämnen.  I Wedins studie framkommer 

även att eleverna upplevde flera identiteter. Identiteter var även utmanande och tillägnades 

eleverna genom de olika skrivövningarna och relationen mellan språk och emotion klarnade 

genom klassrumsövningarna som bland annat bestod av att skriva personliga texter om dem 

själva, deras föräldrar eller andra anhöriga, om hur de kom till Sverige. Deltagarna fick välja 

vilket språk dessa berättelser skulle skrivas på och de blev informerade om att texterna skulle 

läsas upp av dem inför föräldrarna på en sammankomst. Genom att få möjligheten att läsa sin 

text, på sitt hemspråk, inför kamrater och föräldrar, ges en möjlighet att positionera sig själv 

som en skicklig elev skriver Wedin då hon berättar om en flicka som skrev på sitt hemspråk 

och därmed fick visa sina litterära kunskaper. Ladberg (2000) menar att eftersom språket är en 

så pass viktig del av vår identitet och självkänsla så bör skolan skapa plats även för elevernas 

hemspråk i undervisningen.  

Vi påverkas av den historia vi bär med oss och lever i enligt Vygotskij (2010) och detta är vad 

Vygotskij menar med sin kulturhistoriska teori. Vygotskij menar vidare, genom sin 

sociokulturella teori att barn utvecklas genom kulturell gemenskap resultatet blir ett språk när 

barnen samspelar med omgivningen. Det enda sättet att förstå en individ är genom att sätta 

individen i sin kulturella omgivning samtidigt se till individens historiska perspektiv. 

Genom att läraren visar intresse och respekt för elevens bakgrund stärks elevens motivation, 

lärande, självkänsla och identitet enligt Cummins (2001). Cummins menar att det är viktigt att 

aktivera elevernas tidigare kunskaper. Detta med anledning att inlärningsprocessen blir 

betydligt mer effektiv. Cummins menar att informationen i den nya inlärningssituationen blir 

mer kontextinbäddad och begriplig då tidigare erfarenheter utgör en central del av denna 

förståelse av det nya, och vidare menar Cummins att om eleven inte görs medveten om sina 

tidigare kunskaper, kanske dessa kunskaper inte heller kommer underlätta inlärningen. 

Cummins talar vidare om hur det i en klass kan befinna sig många elever med många olika 

erfarenheter. Det kan här vara lämpligt att låta eleverna använda sitt förstaspråk om elevernas 

kunskaper i andraspråket är begränsade, för att därigenom medvetandegöras vad eleverna har 
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med sig kunskapsmässigt och därefter kan läraren bistå med ett vokabulär och relevanta 

ordförklaringar innan eleverna tillägnas den text de ska arbeta med. Genom detta frigörs 

kapacitet i hjärnan för att kunna utföra mer kognitivt krävande uppgifter. Det är enligt 

Cummins av vikt att läraren vid aktivering av tidigare kunskaper hos eleverna får möjlighet 

att bedöma andraspråkselevernas tidigare erfarenheter samt ta fasta på elevernas kulturella 

kunskaper för då kan man skapa en ”känsla av delaktighet i klassrummet, och identiteter 

förhandlas på ett sätt som motiverar eleverna att ge uttryck för sin växande självkänsla och 

aktivt delta i inlärningsprocessen” (Cummins, 2010: 12). Läraren måste även skapa ett 

undervisningssammanhang och läraren måste ta till sig att de måste lära av sina elever, lära 

sig om elevernas kultur, deras bakgrunder och deras kunskaper för att kunna undervisa 

effektivt.  

5.4 Identitetsutveckling i relation till värdegrund och interkulturalitet 
Det är viktigt att lärare arbetar med och gestaltar frågor som rör könstillhörighet, etnicitet och 

social bakgrund då dessa hör samman med identitet och därför är det viktigt för elevernas 

identitetsutveckling att belysa dessa frågor påpekar Assarson, Ahlberg, Andreasson & 

Ohlsson (2011). Vidare menar de att klassrumsklimatet spelar stor roll för vilka åsikter som 

kan lyftas. Skolan har en betydelsefull roll som identitetsförmedlare (Assarson et al. 2011) 

värdegrunden är viktig för det sociala sammanhanget och även identitetsskapandet. Individens 

självförståelse, menar Assarson et al, är en viktig del för att individen ur en demokratiaspekt 

ska kunna delta i samhället. Individen måste ha kognitiva kunskaper och en självförståelse för 

att kunna fungera i samhället.  

En viktig del i den pågående anpassningsprocessen är omgivningens förhållningssätt vad 

gäller skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utomlands menar Elmeroth 

(1997). Hon menar vidare att identiteten ställs för en utmaning i det nya landet och här krävs 

det förståelse och kunskap om skillnader mellan kulturer. Skolans anda bidrar till en positiv 

inställning till skolan och påverkar elevernas självvärdering och hon skriver att lärarna inte får 

tvinga in eleverna i den svenska kulturen men har lärare kunskap och en positiv attityd kan 

densamme bli en viktig faktor för elevens integrering.  I ett av hennes senare verk (Elmeroth, 

2008) skriver hon hur handling och rörelse mellan individer och etniska grupper är viktiga 

aspekter för det interkulturella perspektivet och att interkulturalism även kan tolkas som en 

gränsöverskridande interaktion som kan prägla av öppenhet och respekt för olikheter.  
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En positiv självbild är ett grundläggande mänskligt behov och för att kunna behålla den 

positiva självbilden värderas den egna gruppen högst skriver Elmeroth. En av de 

grundläggande processerna är självpositionering där individen positionerar sig själv utifrån en 

rad faktorer. När den egna kulturen blir normen talar vi om etnocentrering (Elmeroth, 2008) 

vilken innebär en risk för att få en nedvärderande attityd gentemot andra kulturer, då vi 

genom att nedvärdera andra tycks höja vårt eget värde. Elmeroth skriver om skolkulturen och 

refererar till Ljungberg (2005) som menar att vissa grupper av elever betraktas som 

förändringsobjekt. Med detta menar densamme att de anses sakna nödvändiga egenskaper för 

att kunna ”verka som demokratiska medborgare” och man tvingar fram språklig och 

värdemässig homogenitet genom att förändra eleven.  

Vidare menar Elmeroth (2008) att i ett interkulturellt förhållningssätt krävs det att elevernas 

erfarenheter och kompetenser ses som värdefulla. Dessa erfarenheter och kompetenser ska stå 

som utgångspunkter för fortsatt utbildning och då måste vi utgå från elevernas värld och inte 

från skolans värld. ”Det är först när vi blir nyfikna på andra handlingsmönster än de egna som 

vi kan börja reflektera över värderingar” (Elmeroth, 2008:117). Elever lär sig om sig själva 

men även om andra perspektiv än det egna i sina möten med andra och Elmeroth menar att 

med flera språk och flera kulturer i klassrummet finns det ökade möjligheter till kunskapande 

och till respekt. Interkulturell pedagogik leder till förändringar när vi ser olikheterna som 

tillgångar och inte som problem, och när vi lyckas göra detta kan vi med intresse och respekt 

möta elevernas skilda erfarenheter och det interkulturella förhållningssättet kommer då i sin 

tur att genom stärkandet och erkännandet av erfarenheterna stärka eleverna och ge dem ett 

nödvändigt stöd till deras identitets- och kunskapsutveckling (Elmeroth, 2008).  

Elmeroth hänvisar till Cummins (2001) som använder sig av beteckningen ”transformerande 

pedagogik”. Denna pedagogik har som syfte att stärka eleverna för ett aktivt deltagande i ett 

demokratiskt samhälle. Eleven måste kunna få möjlighet att relatera undervisningens innehåll 

till sina egna erfarenheter och sociala sammanhang och genom detta så kan elevernas identitet 

stärkas. Även bemötandet och attityden till eleven är av vikt för ett ökat självförtroende och 

en ökad motivation menar Elmeroth och att visa intresse för elevernas erfarenheter är rätt väg 

att gå.  

Både lärare och elever blir involverade i sociala interaktioner då de deltar i en rad 

gruppsammanhang påpekar Thornberg (2006). De skolor som arbetar med ett explicit 

arbetssätt, vilket här innefattar att arbeta explicit värdepedagogiskt, arbetar med att göra 
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elever medvetna om trivselregler samt att skolan medvetet förebygger mobbing. Detta 

explicita arbetssätt ger plats för värderingsfrågor och Thornberg menar att genom att införa 

detta som ett ämne, kan dessa lektioner syfta till att öka självkännedom, självkänsla och 

förståelse för andra människor hos eleverna. Colnerud & Thornberg (2003) genomförde en 

studie där just samtal som arbetssätt var en central faktor för att eleverna skulle hitta sin egen 

identitet och även stå för sina värderingar.  
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6. Resultat 
Resultaten delas in under samma teman som agerar underrubriker i avsnittet ”Teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning”, och temana utgår från studiens fyra frågeställningar för att 

göra resultatet mer läsbart.  

6.1 Identitetsutveckling i relation till bemötande och förväntningar 

IP 1 redogör för hur denne anser sig ha höga förväntningar på sina elever, och IP1 redogör 

också för att densamma försöker få ut denna information till eleverna, att IP1 har höga 

förväntningar och att IP 1 tror på dem, och deras förmåga att lösa uppgiften:  

… om jag ger dem en svår uppgift är det inte för att jag vill att de ska misslyckas, det är 

för att jag vill att de… jag vet att de klarar av den svåra uppgiften också. 

 IP 1 anser att elevernas kunskapsinhämtning är bra, men hade kunnat vara bättre om det inte 

vore för att eleverna är så pass stressade, och tyvärr även äger en del psykosociala problem. IP 

1 försöker att minimera stressen genom att samverka med andra lärare och få en inblick i hur 

kursernas upplägg ser ut, för att minimera risken att eleverna får genomföra flera prov under 

samma dag, eller få flera stora inlämningsuppgifter under samma period. IP 1 är medveten om 

att:  

”ibland kör det ju ihop sig och det brukar ju märkas på eleverna för de hamnar ju efter. 

En duktig elev kan ju … ja … det blir nästan som att de blir lite brända, går in i väggen 

och sen känner de ju stor frustration att de vet att de är duktiga men så funkar det 

(skolarbetet) ju inte”.  

Här försöker IP 1 möta eleven, i den situation eleven för tillfället befinner sig i och IP 1 lägger 

stor vikt vid att bemötandet här från lärare blir avgörande för elevens skolframgång och i sin 

tur identitetsutvecklande. IP 1 lägger också vikt vid att lärare borde stanna upp och påminna 

varandra om vilka elever de undervisar:  

… det är ju lätt att glömma när det går bra eller när det är mycket att göra att det här är 

elever som har speciella förutsättningar- speciella behov- även om det inte alltid syns 

utåt för att de kanske inte är bekväma med att prata med sina lärare om när de är ledsna 

för att bomber faller i staden de växt upp i, när de är ledsna över att deras sociala 

medieflöden fylls av halshuggningar eller gasattacker. 

IP 1 kommer även in på bemötande och förväntningar vad gäller personligheter eleven kan 

uppvisa i klassrummet, personligheter som ibland är av stereotypisk karaktär: ”det är ju så att 
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den identitet man har påverkar ju också hur man uppfattas i klassrummet”. IP 1 redogör för 

olika stereotyper, och att en elev som skojar mycket och som är lite av en ”slacker”, förväntas 

heller inte göra särskilt bra ifrån sig av läraren, likväl som elevens attityd därmed kan vara att 

den uppvisade karaktären inte hör samman med att göra jättebra ifrån sig. IP 1 talar även om 

stereotypen ”flitig elev” och hur ett sådant epitet och självstämpel kommer med krav, 

jättehöga krav eleven ställer på sig själv. Vidare anser IP 1 att det är viktigt att arbeta med 

identiteten, och att:  

… jobba med att man kan ha en kanske flytande identitet. Du kan visst vara den som är 

duktig på fotboll och har mer vänner och i skolan… att det går bra att vara flera 

personer.  

IP 2 talar lite om bemötande och förväntningar i relation till elevernas andraspråkskunskaper. 

Då eleverna kanske ägt ett högt språk i det land de kommer ifrån, så kommer de till ett 

klassrum här i Sverige där lärare kanske talar till dem som om de vore barn, att barnsliga 

fraser används och att läraren kanske omedvetet därmed även tilltalar eleverna som om de 

vore barn:  

… påverkar väldigt negativt att känna sig … underminerande … att du har legat på en 

viss nivå (språklig) och så kommer du till ett land där folk pratar till dig som om du 

vore en bebis nästan och det kan kännas väldigt förnedrande och det påverkar mycket 

ens egen identitet och självbild. Självmedvetenhet.  

IP2 anser att denne har höga förväntningar på sina elever och tycker även att förväntningarna 

uppfylls men tror inte att eleverna upplever att förväntningarna är för höga. IP 2 anser att om 

läraren inte har höga förväntningar så upplever heller inte eleverna att de har någon press, 

motivation: ” men har du då en lärare som sätter press på dig, som … så länge pressen inte är 

för hög, så har du något att arbeta för. Du har nånting att utföra”. Vidare menar IP 2 att eleven 

kanske känner att: ” om jag inte lyckas med det här så kanske jag förlorar respekten från den 

här läraren”, vilket IP 2 tror är mycket värt för eleverna. IP 2 är säker på att förväntningar, 

stereotypiska föreställningar från både elever och lärare samt generaliseringar är vanligt 

förekommande bland elever i sin syn på sig själva och andra och jämför med sin egna skoltid:  

… ja, kommer du från det här samhället, kommer du från den här stadsdelen eller 

kommer du från den här delen så bemöter man folk olika och förväntar sig olika saker 

även om eleverna kanske är likadana … och de anpassar sig efter förväntningar. Det gör 

de.  
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Vidare menar IP 2 att lärare hjälper elever att kunna skaffa en identitet eftersom: 

I sitt kaos, skulle man nästan kunna kalla det, i sin krisvärld… hur de har kommit hit. 

Och kommit till en helt ny värld … fått börja på noll och då är vi en fast punkt som de 

kan hålla sig i och vi måste liksom hjälpa dem att komma vidare.  

Detta gör lärarna, enligt IP 2, till stor del genom sitt bemötande och sina förväntningar på 

eleverna.  

IP 3 reflekterar kring sina elevers kunskapsinhämtning i relation till de förväntningar IP 3 

anser sig ha på sina elever, men även elevernas egna förväntningar på sig själva. IP 3 anser sig 

ha höga förväntningar på sina elever och förtydligar ofta målen inför sina elever så att de ska 

veta vilka förväntningar IP 3 har på dem.  

Om du ser dig själv som en människa som kan mycket, vill mycket, är ambitiös och 

sådär så tror jag att man kan ta till sig mer. Men om man själv mår dåligt och jag känner 

att nej skolan är ingenting- jag vill inte detta, då tror jag att man får svårare.  

Denne lärare reflekterar över hur dennes bemötande och förväntningar till viss del även kan 

styra elevens syn på sig själv och elevens egen kunskapsinhämtning. Identiteten, och därmed 

motivationen samt skolprestation styrs av detta och då anser IP3 att ”då är det ju lärarens roll 

att gå in och stärka den här eleven, att du kan ju mer än vad du tror!” IP 3 menar vidare att det 

är lärarens roll att gå in och hitta den här eleven men är också medveten om att det kan vara 

svårt. Både att hitta denne elev och att lyfta denna elev. För att stärka elevens självbild menar 

IP 3 att man bör peka på det som är bra, det som är elevens styrkor och ibland bortse från att 

saker blir fel för att inte ”knäcka en människa”. IP 3 fortsätter poängtera att se elevens 

styrkor: ”Kanske vissa har lite svårt att glittra, men då får man ta det lilla fröet som är bra så 

får man försöka få det att växa”. För att kunna tillägnas självkänsla och därmed utveckla sin 

identitet, anser IP 3 att det är viktigt att eleverna också lär sig att arbeta självständigt och att 

man som lärare visar eleverna att man har förtroende nog att låta dem arbeta självständigt. 

Man kan som lärare vara där och ”pusha” lite men det är också viktigt att ge eleven utrymme 

att kunna arbeta själv och få visa vad eleven kan och därmed kunna få ”växa” i sin roll som 

självständig. IP 3 talar om samhället och om de förväntningar och det bemötande eleverna kan 

få eller upplever att de faktiskt får, i samhället- utanför skolan. Här har läraren ett uppdrag att 

förmedla vad som ”fungerar” i mötet med den nya kulturen och den nya religionen. Att 

eleverna inte ”blir sedda som de här bråkstakarna som folk ser ner på”, samtidigt som de 

givetvis måste få vara sig själva.  
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IP 4 reflekterar också över den stämpel eleven ibland kan få som ”duktig flicka” eller 

”bråkstake” och IP 4 reflekterar över hur en stämpel i det ena landet kan komma att förändras 

för eleven i ett möte med det nya landet, och därmed påverka denna elev positivt men även 

negativt: ”och då blir det såklart att man ifrågasätter. Jag kan tänka mig att de ifrågasätter sig 

själva”. IP 4 anser att en del elever behöver lyftas fram i klassrummet för att de är osäkra, och 

”de behöver stärkas … vad ska man säga, sin bild av sig själva i klassrummet, sin elevroll”. IP 

4 menar vidare att det i klassrummet kan vara okej att ta på sig en roll, som exempelvis 

clown, men om denna roll inte är bra för elevens kunskapsutveckling, ”då är det ju nånting 

man får försöka att stävja”. IP 4 anser sina förväntningar på eleverna vara höga och påpekar 

även att dennes förväntningar- och elevens förväntningar, kan krocka med det resultat eleven 

uppnår på aktuell kurs: ”vissa elever kanske tycker att … eller anser att de är värda mera och 

därför har högre förväntningar rent betygsmässigt än vad jag kan ge”. IP 4 förvånas till en viss 

del av självinsikten, då IP 4 anser sig ha tydliga mål med kursen och då eleverna hela tiden 

påtalar att ”jag kan inte, jag vet inte” men ändå undrar: ”Varför får jag inte högre betyg?”. IP 

4 säger att ”apropå höga förväntningar- att man … det är klart … så efter ett tag … man 

märker var eleven är någonstans och liksom den elevens närmaste utvecklingszon ”och när 

denna utvecklingszon krockar med elevens förväntningar på sig själv så: ”blir det ju så att 

elevens självbild mot vad den vill, den krockar ju med … med … ja, verkligheten”. 

Avslutningsvis menar IP 4 att bara för att en elev är tyst i klassrummet bör man inte förvänta 

sig mindre av denne, eller ”man behöver ju inte tänka att det är något fel på den (eleven) bara 

för att den är tyst eller sådär, eller tvärtom då, att personen är väldigt högljudd” och IP 4 

menar vidare att det mer handlar om sociala regler, att man måste respektera varandra vad 

gäller talutrymmen och se till att alla gör sig hörda än att förändra en identitet per si. IP 4 

menar att det är viktigt att justera om det är ett beteende som orsakar oreda för eleven själv 

eller för andra, men att inte förändra en roll, bara justera för att förenkla för eleverna. 

IP 5 anser sig ha höga förväntningar på sina elever men är också medveten om att elevers 

resultat är väldigt föränderliga och anser att:  

Ja, men sen vet man inte var i livet de befinner sig. En elev som presterar super kan 

periodvis prestera riktigt illa, och då måste man som lärare vara realistiskt. Och man 

måste ändra sina förväntningar samtidigt som måluppfyllelsen ska spöka 

IP 5 tillägger att:  
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Det är ju det här med tiden som aldrig verkar räcka till. Hur man än vänder och vrider 

på det så sitter man ändå där tillslut och både eleven och läraren känner sig otillräckliga 

och att de inte infriar de förväntningar de nästan haft på varandra.  

Vidare anser IP 5 att det är viktigt att elevens och lärarens förväntningar på elevens resultat 

bör närma sig varandra - åt det ”högre hållet” och därför är det viktigt att hela tiden arbeta 

formativt och i ”nära kontakt med eleven” även om både eleven och läraren känner sig 

otillräckliga tidvis. 

6.2 Identitetsutveckling i relation till samarbete mellan hem och skola 
IP 1 gör ett erkännande om att skolan denne är verksam på, är dålig på att involvera ”andra” 

och syftar här på vårdnadshavare och godemän. Däremot anser IP 1 att godemännen blir 

bättre bemötta och tror sig veta varför: ” för att de är oftast närmre oss i kultur och identitet 

och då blir de som en extra röst på skolans sida” och anser att vad gäller kontakten med 

godemän så har läraren endast haft positiva upplevelser medan det ser annorlunda ut i 

kontakten med vårdnadshavare: ”sen med just föräldrar så är det ofta så att man har som mest 

kontakt med föräldrarna så är det ju för att nånting inte fungerar”, och vidare påtalar IP 1 att 

tiden inte finns att diskutera med ”föräldrarna, hur de (eleverna) har det hemma”. IP 1 känner 

sig inte bekant med mentorselevernas föräldrar utan uttrycker att ”det är ett ansikte som jag 

träffar två gånger om året”, detta med anledning av de utvecklingssamtal som skolan erbjuder 

en gång per termin. IP 1 anser vidare att skolan borde kunna arbeta mer för att föräldrarna ska 

kunna få ett intryck av att skolan är en öppen plats där frågor från vårdnadshavare välkomnas:  

För jag tror inte att föräldrarna har fått intrycket av att det här är en miljö där man kan 

prata om … om frågor de (föräldrarna) har med kultur, värderingar och erfarenheter och 

kunskaper och så och jag tror att de känner att det är nånting man ska göra, pricka av en 

lista då, att man får betyg. 

 IP 1 anser med andra ord att kontakten med vårdnadshavare inte fungerar så bra. IP 1 lyfter 

senare under samtalet att IP 1 anser att det borde vara en större samverkan mellan de olika 

instanser där eleverna och deras vårdnadshavare kan befinna sig: ”utan vi har ju föräldrar som 

måste utbildas och vad jag vet … jag har inte hört talas om nån samverkan”. IP 1 menar att 

SFI ligger bara ett par hundra meter bort från IM-skolan men ”inte samverkar vi om hur 

vilken information man ska gå ut med och vilken takt man tar det i” IP 1 anser att kommunen 

är ansvarig för att fylla ut ” de här etableringspersonerna” och likaså arbetsförmedlingen men 

det finns ingen gemenskap eller ett gemensamt paket att jobba kring vad det är som fungerar 
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och vad som inte fungerar. IP 1 tror även att skolan som den nu ser ut, motar bort en del 

elever och målsmän samt vårdnadshavare då intrycket är att elevernas identiteter och 

erfarenheter är mindre värda och något som ka ”försvenskas”. Det skulle vara mer glädje och 

motivation för eleverna, och mer välkomnande för vårdnadshavare om vi kunde mötas på 

mitten vad gäller kultur, erfarenhet och identitet. 

IP 2 anser att i kontakten mellan hem och skola är det enklare att ha kontakt med en gode man 

än med en vårdnadshavare just på grund av språkhindret. Samma IP anser att det är svårt att 

hålla kontakten med föräldrarna eftersom man måste boka tolk och ”du kan inte bara ringa till 

dem eller skicka ett sms eller ett mail, utan det måste tolkas genom en tredje part”. IP 2 

samtalar vidare om i vilka situationer ”föräldrar” kontaktas, och att det ofta är när det är 

eleverna som har det svårare och att det då handlar om att ”få föräldrarna att förstå att de 

måste hjälpa till, att de måste ändra på någonting, att de måste påverka eleverna på nåt sätt”. 

IP2 anser att föräldrasamverkan absolut inte är negativt för elevens identitetsutveckling, men 

att det från skolan sker för lite kontakt med hemmet för att kunna vara med och stötta. IP 2 

anser att det skulle vara bra att fortbilda såväl personal som föräldrar i hur man kan stötta 

identitetsutvecklingen hos ungdomarna. IP 2 ger till och med förslag på hur detta skulle kunna 

genomföras, samtidigt som IP 2 poängterar att ”sen hur man skulle göra det rent praktiskt, det 

är svårt” med anledning av att vårdnadshavarna äger så många olika språk men anser vidare 

att det skulle vara fullt genomförbart med tolkar. Idén IP 2 lyfter fram handlar om att ha fler 

föräldradagar. Just nu är antalet ”föräldradagar” på denna skola noll per år, och IP 2 tror att 

detta hade kunnat vara bra även med anledning av att visa ”föräldrarna” hur skolan fungerar. 

Ibland kan vårdnadshavarnas attityder genomsyra eleverna på ett negativt sätt och IP 2 

berättar om situationer som uppstått utifrån att: ”för kommer du från olika grupper som 

avskyr varandra och så … föräldrarna tycker så, så förs det ju med sig hit och problem …” På 

frågan om detta hade kunnat undermineras med hjälp av en bättre kontakt med 

vårdnadshavarna, så svarar IP 2 att det kanske hade kunnat förebyggas litegrann men att det är 

väldigt svårt att komma in på djupet i det: ”beroende på hur hårt deras föräldrar visar sina 

åsikter”.  

IP 3 har inte märkt av någon samverkan med vårdnadshavare men håller med om att det hade 

gynnat eleverna och även stöttat dem i deras identitetsutveckling om ”föräldrarna var med på 

tåget”. IP 3 anser att om vårdnadshavarna hade fått reda på lite mer om vad som hände i 

klassrummet så kanske de hade kunnat stötta eleverna mer hemifrån, samtidigt som IP 3 anser 

att man inte ska lägga för mycket på vårdnadshavarna. IP 3 utvecklar vidare:  
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Det kanske kraschar lite. Hade man liksom meddelat så att den här veckan så jobbar vi 

med detta, så finns det säkert de föräldrar som hade tagit ett ansvar liksom … hur går 

det nu med detta, har du läst den boken, har du gjort detta? Men jag har inte upplevt 

eller sett nånting utav det utan vi lägger mycket på eleverna, att de ska göra det själv på 

plats.  

IP 3 anser att förskolepersonal bör ta ett ansvar från start och berätta för föräldrarna hur ”det 

ska gå till”, och att BVC kan gå in och stötta med föräldrautbildningar. IP 3 anser att lärare 

kan gå in och stötta till stor del vad gäller elevens umgänge i skolan, hur 

identitetsutvecklingen ter sig och att den går åt rätt håll. IP3 lyfter medvetenheten kring att 

grupper av gemenskap kan tillskriva en elev en identitet och: ”det är väl det att om du inte vet 

vem du är så kanske du får en identitet av nån och då kanske den blir din identitet fast innerst 

inne vill du inte alls. Då måste ju lärarna kanske vara där” och vidare anser IP 3 att det även 

finns annan skolpersonal som kan hjälpa till med att ”bryta upp det dåliga”. 

IP 4 lyfter att det är svårt att kommunicera med föräldrarna och att förmedla vad som hänt. IP 

4 upplever att det oftast blir sms-kontakt eftersom det ger föräldrarna en möjlighet att i lugn 

och ro ”köra google translate” för att förstå vad som skrivits.  

Annars är det att man ska ringa och boka en tolk vid varje tillfälle och det är ju 

akutbokningar och då kostar det extra mycket pengar och då är det något man drar sig 

för att göra. Eller jag känner i alla fall att … det drar man sig för att göra och då blir det 

en bristande kommunikation där om man jämför exempelvis. 

 Jämförelsen som IP 4 gör här är med en svensktalande, som av språkliga skäl är lättare att 

kommunicera med. IP 4 är däremot fullt medveten om att även här kan kommunikationen bli 

fel, då kommunikationen mellan gode man och elev kan bli bristande för att: ”de kanske är på 

olika ställen, godemän bor ju alltså flera mil från eleven och det blir hela tiden en kontakt via 

telefon och då … ja, det blir inte det intima mötet”. IP 4 vet att skolframgång och även 

identitetsutveckling gynnas av att ha vårdnadshavarna med sig och poängterar ytterligare att 

eleverna hade gynnats av att vårdnadshavarna kände till det svenska skolsystemet. IP 4 påtalar 

att ofta blir det eleven som är ”herren på täppan” då det är eleven som har ett mer utvecklat 

andraspråk än sina vårdnadshavare och därmed får ”bära allt på sina axlar”. Det blir: ”en 

konstig … förhållandet mellan förälder och barn … eftersom att barnet får så mycket ansvar 

då blir ju inte den föräldern men … barnet får inte vara barn”. IP 4 upplever att elever ofta vill 



 

24 
 

lämna lektioner för att agera tolk åt andra släktingar vilket i sin tur påverkar elevens 

skolarbete och i sin tur även betyget, men allra viktigast:  

Det påverkar ju också identitet, för jag menar, där är det ju också att i högre 

utsträckning så märker man att det är tjejerna som ofta följer med småsyskonen men det 

är oftare om tjejerna är äldre, annars är det ju alltid pojkarna som ska rodda runt för att 

flickorna inte får gå ensamma. Ibland. Känns det som i alla fall.  

IP 4 talar om att Sverige upplevs som mer frigjort och att det kanske därmed finns en 

otrygghet för ungdomarna och att det kan vara skrämmande för vissa att gå själva. IP 4 anser 

att ute i samhället är det mer pojkarna som får ta större ansvar medan flickor tar hand om 

småsyskon. Att pojkar ofta följer med till olika myndigheter men IP 4 påtalar också att: ”nu 

målar man ju upp en väldigt klichéartad bild liksom”. IP 4 säger att denne ofta påtalar att det 

inte är elevens ansvar, att bära hela världen på sina axlar och menar vidare att om 

vårdnadshavarna hade känt till vårt skolsystem och vad som krävdes för deras ungdomar att 

bli godkända i sina respektive kurser, så kanske de inte hade begärt av sina ungdomar att de 

skulle avvika lika ofta från skolan:  

… och då blir det ju ännu mer så att man bygger upp den, att eleverna bygger upp den 

identitet som att det är dem som ska hjälpa till och fixa och då blir det ju så att det är 

skolan … de vet ju om att skolan är viktig men den blir ju ändå sekundär.  

IP 5 upplever, precis som IP 4, att elever ofta lämnar lektionerna för att agera tolk till 

familjemedlemmar eller kamrater och uttrycker:  

Jag vill ju inte se det som ett problem, man förstår ju … men samtidigt … det kan vara 

viktiga genomgångar som eleven missar och inte riktigt kommer ifatt sig i och hade då 

föräldrar … eller jag vårdnadshavare då, haft en inblick i skolan här och hur det 

fungerar med kuskapsinhämtandet och hur eleverna bedöms … ja, då kanske de 

(vårdnadshavare, anhöriga) hade löst det (tolkningen) på något annat sätt.  

Vidare menar IP 5 att elevens roll blir ”splittrad”: ”ja, och eleven känner säkert att den 

(eleven) dras i på olika håll. Snacka om att få känna sig otillräcklig- att hur de än agerar blir 

det en konsekvens som kanske inte alltid är jättebra. Det här med att räcka till. Hur på verkar 

det elevens självbild?”.  

Språket behöver heller inte vara ett problem, visst möts vi i språket men skulle språket 

brista finns det alltid lösningar. Det viktiga är att vi får se varandra, varandras ansikten 

och att de (vårdnadshavare) får känna sig delaktiga och att de är en stor del av deras 
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barns resultat … alltså att de (vårdnadshavarna) är viktiga för ungdomarnas utveckling 

… stöttepelare och sånt. 

IP 5 anser att relationen och samarbetet mellan hem och skola är någonting som borde tas 

fasta på och IP 5 lyfter, precis som IP 2, att det borde infrias föräldradagar/ anhörigdagar på 

skolan och att dessa borde genomföras minst en gång per termin. 

6.3 Identitetsutveckling i relation till individens erfarenheter och språk 
IP 1 tycker att generellt sett arbetar skolpersonal dåligt kring elevers erfarenheter och tanken 

som slår IP 1 är hur elever ska klara sig i ett skolsystem som skiljer sig från deras tidigare 

skolkultur, samtidigt som de kanske bär med sig erfarenheter som inte har ”någon tyngd här i 

Sverige”. IP 1 anser att vi försöker rätta till eleverna för att passa in i det skolsystem som 

råder istället för att ge eleverna möjlighet att mötas på mitten. IP 4 arbetar nu med språk och 

vet att det är viktigt att få in elevernas modersmål i undervisningen och tillåter elever att 

använda modersmålet till stor del när de diskuterar en uppgift tillsammans, så länge de arbetar 

effektivt med det de ska arbeta med. IP 1 tror att man har många fördelar som lärare i språk 

med att kunna fånga upp elevernas tidigare erfarenheter i undervisningen och i 

undervisningen får man även med elevernas modersmål: ”lära eleven att hela tiden jobba med 

att jämföra språk, att tänka på språk och det är ju språkutvecklande”. I sin undervisning tänker 

IP 1 ofta på vad eleven har berättat om sig själv sedan tidigare för att kunna individanpassa 

och IP 1 ger exempel på hur man kan arbeta kring fabler eller sagor som eleven har med sig 

från sitt hemland, och hur detta stärker en identitet som eleven tidigare har haft samtidigt som 

identiteten utvecklas. Att arbeta erfarenhetsbaserat och även utifrån modersmål är något som 

IP 1 inte anser diskuteras särskilt mycket då: ”jag tar gärna upp frågan, men saker som 

planering, sjukskrivna kollegor… allt det tar ju plats också” och menar vidare att det inte 

finns något utrymme för samtal eller något intresse från ledningens sida, utan den attityd som 

råder är att få igenom eleverna så fort som möjligt så de kan gå vidare till gymnasiet och man 

ser inte elevernas tidigare erfarenheter som en resurs. 

IP 2 upplever att lärarna ofta försöker att arbeta utifrån elevernas erfarenheter, och däribland 

deras modersmål och IP 2 anser att: ” det är en väldigt bra källa att ta ifrån om man har elever 

med erfarenheter som är olika”. IP 2 undervisar bland annat i idrott och anser att det där är 

”ganska enkelt att arbeta erfarenhetsbaserat för då har personen gjort olika fysiska aktiviteter 

som inte är vanliga här” och då får eleven visa eller berätta om de olika aktiviteter som denne 

utövat i sitt hemland. IP 2 anser det vara svårare att arbeta kring de olika erfarenheterna i 

ämnet engelska eftersom där språket kan vara en faktor som gör det svårt, men här finner IP 2 
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en lösning: ”du kan ju kanske hitta olika situationer, och arbeta efter situationer istället för 

direkta erfarenheter”. IP 2 anser att erfarenhetsbaserat lärande påverkar elevernas resultat 

positivt och även deras självbild och gynnar identitetsutvecklingen. IP 2 menar att det 

erfarenhetsbaserade lärandet får eleven att känna sig mer delaktig och det kan bli lättare att 

förstå olika moment för eleven. IP 2 pekar även på något negativt:  

Om det kommer erfarenheter som kanske är lite jobbiga, om man hittar då olika, att få 

eleven … ett återminne liksom … få tillbaka i minnet. Ett exempel är ju simningen som 

vi haft nu, det är många elever som haft det väldigt svårt med simningen för de har 

upplevt ganska jobbiga saker under sin flykttid. 

 IP 2 anser att identitetsutveckling i relation till det erfarenhetsbaserade lärandet handlar om 

att ”bygga upp en personlighet” och IP 2 påtalar att under den tid eleverna tillbringar på denna 

skola, så upplever de en identitetskris och IP 2 jämför själv med hur denne var i deras ålder 

med att veta vem man var och vidare utvecklar IP 2 sitt resonemang med:  

… jag tror att våra elever har ännu större problem eftersom de har haft sin identitet i sitt 

hemland, kommit hit, fått allting från grunden och sen försökt bygga upp det igen. Det 

är nog en stor del i deras … vilka de blir … identitet.  

IP 2 har gett eleverna nya erfarenheter då eleverna togs med på en utflykt för att åka skidor 

under en idrottsdag och IP 2 tycker att det är viktigt att i efterhand följa upp elevernas intryck 

och tankar kring de nya erfarenheter som ett nytt land och en ny skolkultur erbjuder. Vad 

gäller användandet av elevens modersmål i klassrummet, är det ingenting IP 2 uppmuntrar till 

på engelsklektionerna, då denne anser att engelska först, därefter försöka på svenska och i 

sista hand hemspråket men inom idrotten går det bättre och kan ges mer utrymme för 

hemspråk då det kommer till att ge instruktioner. Det är okej att använda modersmål om 

eleverna kunskapsmässigt ligger på olika nivå, men då engelskalektionerna är nivåbaserade 

borde eleverna kunna mötas i engelskan. IP 2 uppmuntrar elever att arbeta erfarenhetsbaserat, 

gärna genom att berätta om sig själva och skriva om sig själva och att detta i sin tur kan stärka 

elevernas identitet.  

IP 3 är mer självkritisk och berättar att densamme upplever att ibland glömmer man vilka 

elever man har i klassrummet då man fokuserar alldeles för mycket på kunskapskraven. Är 

det vuxna elever man arbetar med är det enklare att arbeta kring tidigare erfarenheter anser IP 

3 eftersom man då kan plocka in yrken och utbildningar som eleverna tidigare haft för att 

kunna mötas erfarenhetsmässigt i klassrummet. Ibland kan det vara många från ett särskilt 
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land i en klass och då reflekterar IP 3 över att det kanske är lätt att ”glömma bort” den 

personen som inte tillhör majoriteten om man exempelvis plockar in elevernas hemländer som 

en del av den erfarenhetsbaserade undervisningen. Samma sak vad gäller elevernas intressen:  

… att det sitter många i ett klassrum som har ett specifikt intresse då blir det lätt att man 

plockar upp det intresset och glömmer den som har ett annat intresse som kanske sitter 

lite längre bak i klassrummet och ska man jobba erfarenhetsbaserat så ska man ju 

försöka plocka in alla.  

IP 3 tycker att det är svårt att arbeta erfarenhetsbaserat i större klasser, även om det kan vara 

roligt med många erfarenheter: ”Sen är det ju liksom inte så kul om alla har samma intresse 

heller, det blir tråkigt men det blir lite lättare att planera nåt”. Att identitet utvecklas med 

språk är något som IP 3 reflekterar över:  

Men det (språket) kan nog stärka (identiteten). Om man känner att, ja nu kan jag det här 

språket, nu kan jag behärska det … då kan man ju gå ut mer i samhället, prata med 

andra människor, prata med svenska människor.  

Vidare anser IP 3 att ju mer svenska eleverna lär sig, desto starkare blir eleven i sig själv och 

mer självständighet leder till en starkare självkänsla vilket gynnar identitetsutvecklingen. IP 3 

gillar inte när eleverna diskuterar för mycket på sitt hemspråk i klassrummet, men poängterar 

även att det beror på vilken kurs de läser. På en högre nivå anser IP 3 att eleverna mer bör 

försöka fokusera på just andraspråket, medan det på en lägre nivå kan gynna eleven att få 

använda sitt modersmål ibland. Använder eleverna sitt hemspråk anser IP 3 att: ”ju längre 

man kommer så tycker jag man får släppa det. Annars tycker jag att de gör det för lätt för sig, 

de måste tänka själva också”.  

IP 4 anser att erfarenhetsbaserat lärande utgår från vad eleverna har med sig sedan tidigare. IP 

4 undervisar bland annat i matematik och här kan det handla om att IP 4 ser att eleven har stor 

erfarenhet av att lösa ekvationer sedan tidigare, och då lägger inte IP 4 lika stor vikt vid det i 

sin undervisning gentemot specifikt denne elev. Vid genomgångarna lägger IP 4 mycket tid 

på median och medelvärde då många elever påstår att de inte gjort detta. IP 4 tror däremot att 

eleverna undervisats i detta, men vid en tidigare ålder än vad vi i Sverige undervisas i detta. 

Problemlösningen upplever IP 4 är stor skillnad då många elever har svårt att lösa 

textuppgifter, och här tror inte IP 4 att det endast är språket som är hindret utan även 

erfarenheten. I Sverige lägger vi stor vikt vd detta men det är inte lika vanligt i andra länder 

med textbaserade matematikuppgifter:  
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Problemlösning i sig är ju att man kan gå igenom ett ord för hur man ska lösa det, men 

själva problemet i sig måste ju eleverna själva komma underfund med, annars blir det ju 

inget problem längre.  

Det är stor skillnad i att presentera svar och IP 4 tror inte att eleverna har särskilt stor 

erfarenhet av att skriva ner sina uträkningar. Att arbeta erfarenhetsbaserat inom detta ämne, 

handlar mycket om dessa nämnda delar. IP 4 tycker det ibland kan vara svårt då eleverna har 

en bild av sig själva, att de kan mer än vad de egentligen kan:  

Hur har det sett ut i deras hemländer sedan tidigare? Har det varit så att de som har gått 

i skolan har varit väldigt duktiga där, eller är det så att vissa utav dem kanske har haft 

en väldigt liten skolgång och tänker hade jag bara fått hemskolats så ...  

När självbilden krockar med verkligheten så är IP 4 medveten om att detta påverkar elevens 

identitetsutveckling och IP 4 diskuterar ibland med kollegiet hur detta ska tacklas. Elever som 

är tysta i klassrummet får IP 4 ibland erfara, och även detta kan vara erfarenhetsbaserat och 

mönstrat av tidigare skolgång är IP 4 medveten om. Detta behöver inte, enligt IP 4, ha med 

deras kunskapsbild att göra utan:  

De (eleverna) är väldigt starka och väldigt liksom medvetna om vad de behöver träna 

på och vad de inte kan” och menar vidare att: ”jaja, visst, det är bra om du pratar mera 

men jag vet ju om att du kan det här.  

IP 4 påtalar att de inte har något behov av att hävda sig men att det svenska skolsystemet 

förutsätter att du ska kunna redogöra för vad du kan, annars blir du inte godkänd. Vikten av 

att kunna delta i diskussioner finns hela tiden med, oberoende av tidigare erfarenheter som 

kanske inte målbeskrivningen eller betygsunderlagen tar hänsyn till. IP 4 anser också att det är 

en stor skillnad i hur mycket av andraspråket eleven tillägnat sig och att motivationen hos 

eleverna blir högre ju mer de kan ”röra sig utåt” och det är även lättare för eleven att förstå 

poängen med uppgiften och att det är frustrerande att inte förstå. Vidare tillägger IP 4:  

Apropå identitet såhär, så är det ju också så att skolorna inte har råd med 

studiehandledare i den utsträckning det behövs. Det gör ju också att man får prioritera 

då vilka språk ska studiehandledarna kunna och då har vi ju elever som inte får 

studiehandledare. Små språk, det påverkar ju deras identitet i att … vadå, är inte jag 

viktig? Den eleven får den hjälpen men jag får inte den hjälpen- och det kan jag tänka 

mig att dels är det en känsla av att man känner sig diskriminerad, men sen blir ju också 
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nästa steg – Varför blir jag diskriminerad? Har jag inget värde? Är det varifrån jag 

kommer, för att jag är jag? Jag kan tänka mig att det ger ringar på vattnet.  

IP 5 är mycket positivt inställd till elevernas användning av sitt förstaspråk och låter det gärna 

få ta plats i klassrummet:  

Ja, och så frågar ju jag mycket också- vad heter det på dari? Vad heter det på tigrinja? 

Och grammatiken- Vi jämför ofta, och det är ju en del av ämnet svenska som 

andraspråk så det är ju klart det blir enkelt för mig … att låta det ta plats och så.  

IP 5 undervisar i svenska som andraspråk, där även en del av kursplanen är att jämföra språk.  

Visst kan det bli för mycket, när man inte vet vad de pratar om heller- eller om en 

ensam elev i klassrummet äger ett språk och majoriteten ett annat, men då möts vi. 

Trygghet i klassrummet är A och O och vi kan mötas även här, det behöver inte bli ett 

problem bara för att ett språk i klassrummet är i minoritet. Det blir vad man gör det till.  

IP 5 lyfter olika sätt IP 5 brukar använda för att se till att förstaspråket kommer till 

användning:  

Jamen det är ju viktigt. Inte minst för elevernas identitet. Skriv gärna sammanfattningen 

på hemspråket och översätt sen! Kan du se något i grammatiken som skiljer sig, hur ser 

de olika texterna ut? Använd, använd, använd! 

IP 5 berättar att när eleverna är nya för denna lärare vill IP 5 att de skriver en presentation. IP 

5 menar att presentationen av dem själva ger IP 5 en bild av vem de är, eller vem de vill att IP 

5 ska se att de är:  

De skriver vad de är bekväma med, det är viktigt. Vad mer kan vara viktigt för mig som 

lärare att veta? Det ger mig en aning om hur jag kanske kan använda deras erfarenheter 

eller fånga deras intressen i klassrummet samtigit som jag får en bra bild av hur de 

prioriterar… prioriterar vad gäller framhävandet av dem själva.  

IP 5 anser att erfarenheter är viktiga, dels för IP 5 som undervisar eleverna, men att det även 

är viktigt för eleverna att få uttrycka sig och visa vem de vill att IP 5 ska uppfatta att de är. 

6.4 Identitetsutveckling i relation till värdegrund och interkulturalitet. 
IP 1 tycker att det finns en duell i begreppet identitetsutveckling, då denne anser att eleven ska 

ha en möjlighet att utveckla sin identitet och: ”då kan det ibland uppfattas som att deras 

kulturer har blivit så stor del, att de kanske är låsta i den här identiteten som de har och inte 
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riktigt känner att de får utvecklas på sitt individuella”. IP 1 anser att denne har försökt att lära 

ut till eleverna att ”öppna upp” och menar vidare att det finns ett uttryck av att du får vara den 

du är och utvecklas som de vill för annars blir det en dragkamp mellan: ”ja, svenska frihet och 

du ska inte sticka ut från din hemkultur. Glöm inte vem du är, glöm inte din familj … och där 

är det ju ett problem tycker jag”. Vidare poängterar IP 1 att eleverna inte är här av sin egen 

fria vilja, och vi vet inte riktigt hur det är att slitas från sin kultur: ”jag var tvungen att fly, jag 

har tappat eller förlorat något för att komma hit” och dessa behov tycker IP 1 att skolan, 

generellt sätt, är dålig på att möta. Värdegrundsarbete är något som IP 1 anser är intressant 

och IP 1 får ibland uppfattningen att:  

Vi lyckas skapa en god värdegrund hos eleverna men den gäller när du interagerar med 

svenska kulturer och att… att eleverna har nån form av grupp, en värdegrund, att du får 

säga … du får säga saker till en svensk person- bete dig på ett svenskt sätt när du är i en 

svensk miljö- men du får inte göra det till en landsman så att säga, utan där gäller det 

gamla … eller det är fel uttryckt … men alltså den normen och kulturen ligger kvar där.  

Vidare uppfattar IP 1 att det inte är tanken, att vi med värdegrundsarbetet ska skapa två 

samhällen utan vi vill att det ska vara integrerat men vi har svårt att göra det på ett bra sätt och 

vi har svårt att kontrollera att det arbete vi gör fungerar. Vidare manar IP 1 att inom 

skolkulturen är det tänkt att man ska kunna vara nyfiken, våga ställa frågor, experimentera 

och testa sig fram och de elever som fångar upp detta brukar också vara de elever som blir 

framgångsrika. IP 1 tror att det genom elevernas erfarenheter och värdegrundsarbete går att 

främja och utveckla elevernas identitet och genom elevernas historia kan vi möta upp deras 

kunskaper och använda dem i vår fortsatta planering och arbeta värdegrundsutvecklande. 

Däremot anser IP 1 att det kan vara svårt i ett klassrum med många elever och med stoff, som 

enligt skolverket måste gås igenom (ämnesinnehåll i de lika kurserna). Tiden är en fiende och 

IP 1 säger när det kommer till värdegrundsarbete att: ” det är ju en resursfråga också, inte bara 

en inställning hos lärarna”. Vi kan finna varandra och lära oss mycket av varandras kulturer 

genom våra olikheter anser IP 1 och ger som exempel att man inför varandra kan medta 

kulturen in i klassrummet och lyfta fram dem, att arbeta interkulturellt. Vidare anser IP 1 att 

värdegrundsarbete även kan te sig obehagligt ibland när attityder och tidigare erfarenheter och 

synsätt kan krocka. Här är det viktigt att i helklass ha ett tryggt klassrum, och kunna lyfta 

fram vad som gick fel:  

Vi har en relativt säker miljö i skolan jämfört med hur det kan vara på en arbetsplats 

eller i ett samhälle när det kommer till att prata om värdegrund, och därför bör vi göra 
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det i klassrummet för att kunna förbereda eleverna på livet utanför klassrummet och den 

kultur som råder där. Stannar man upp och pratar så tar man ju bort laddningen i 

kulturkrockarna.  

IP 2 arbetar utifrån värdegrund och även med de sociala bitarna genom att få eleverna att våga 

bryta upp från sina smågrupper i klassrummet och lära sig att hantera att arbeta med olika 

personer hela tiden: ”De måste kunna arbeta med vem som helst” och menar utifrån ett 

värdegrundstänk att det är både positivt och negativt att väva in kultur, erfarenheter och 

värdegrund i undervisningen: ”för det kanske är då i våran svenska skola så kanske man måste 

ändra på deras värdegrund för den stämmer inte överens med hur vi har det. Och det kan ju de 

se som lite negativt också”. IP 2 pratar lite kring interkulturalitet och att eleverna inte enbart 

möter den svenska kulturen i skolan, utan även andra kulturer. Genom detta påtalar IP 2 att 

eleverna får en hel del olika identiteter och menar vidare att:  

Du har en identitet när du är med dina kompisar, du har en identitet när du r med din 

familj, på jobbet. Du har en identitet när du är med olika personer hela tiden, så det är ju 

positivt och negativt att du har flera olika identiteter … för det är ju någonting man 

kanske har användning av sen … när man då utvecklar sin egen huvudidentitet. Det är 

det som är det viktiga 

IP 2 påtalar här även vikten av att genom olika kulturer kunna stötta den egna 

identitetsutvecklingen. IP 2 upplever att det ibland blivit kulturkrockar mellan elever som 

kommit från rivaliserande kulturer, men att det då främst handlat om särskilda grupperingar 

och inte kulturen i sig.  

IP 3 menar att det är viktigt att visa eleverna den värdegrund som råder och vilken kultur de 

nu befinner sig i. IP 3 menar att i sitt hemland har de haft en identitet, som mönstrats av den 

kultur och den värdegrund de för tillfället befunnit sig i och vid ett skifte måste en del av 

identiteten byggas om för att kunna passa in i det nya som för tillfället råder: ”och man måste 

visa att i Sverige får du vara vem du vill, du får göra vad du vill - oavsett kön. Bland annat”. 

IP 3 manar att med värdegrundsarbetet kan vi stärka elevernas identitet:  

Och det är viktigt att man jobbar med det (värdegrunden) och verkligen visar att det 

(du) är okej. Det kvittar om du är tjej eller kille, det kvittar vilken religion du har, det 

kvittar vem du älskar eller vad du älskar- det kvittar.  

IP 3 tror även att lärare kan vara lite rädda att trampa någon på tårna, men menar att IP 3 själv 

inte backar för en diskussion. Det är viktigt att eleven är där och fångar upp och styr samtalet, 
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även om samtalet kan bli obehagligt. Det är viktigt att förmedla att man får tycka vad man 

vill, men att mycket hänger på hur du (eleven) framför dina åsikter och hur du uttrycker dig i 

ett samtal. Vidare anser IP 3 att det är viktigt att diskutera den svenska kulturen, som kan 

tyckas ganska frigjord på många sätt:  

Vi måste kunna prata om detta, vi kan inte springa och gömma oss längre. Nu måste vi 

kunna prata om detta (värdegrund, svensk kultur, frigjordhet) för att om vi bara 

glömmer det och inte pratar om det, ja då kommer de ju få problem längre fram i livet 

om de inte förstår nu.  

IP3 menar även att det är viktigt att kunna lägga personliga åsikter åt sidan och arbeta med 

alla inom vår kultur, vilket kan skilja sig en del från andra kulturer och att det även här måste 

ske en viss grad av anpassning kulturer emellan för att kunna fungera: ”man behöver inte 

kunna umgås utanför jobbet men på jobbet ska man kunna bete sig” och IP 3 påtalar att det är 

viktigt att göra det samhälle de nu lever i synligt för dem, berätta om hur vårt samhälle 

fungerar och att det inte handlar om att de inte får vara den de är, utan det handlar om att det 

finns regler, skrivna och oskrivna, som bör följas för att förenkla integrationen. ”Sen behöver 

de ju inte bli svenska, vad är svensk? Det finns ju inget som … jag är svensk på mitt sätt och 

du är svensk på ditt sätt” och avslutningsvis tillägger IP 3 att det handlar en förenkling så att 

de kan få ett jobb, tjäna pengar och bidra så att det inte blir så att ”de sitter hemma och är arga 

på samhället”. Att finna en identitet som gör dem tillfreds i allt det nya de omgärdas av. 

IP 4 har reflekterat över den värdegrund som denne förmedlar i sitt klassrum och har kommit 

fram till att mycket handlar om talutrymmet, att förmedla och att dela ordet. Det är viktigt att 

alla elever får göra sig hörda och att eleverna sinsemellan låter sina klasskamrater få utrymme 

till att höras och få komma till tals. Som lärare kan det ibland bli en kluven situation: ”det är 

så tydligt i matte om det är rätt eller fel och därför vill man inte heller fördela ordet” och 

menar på att om en elev skulle ha fel, kan det sänka elevens självförtroende och sänka deras 

självkänsla gällande matematik. Det är viktigt med värdegrunden som utpost, att förmedla de 

sociala koder som gäller för att det ska bli enklare för eleverna att kunna samarbeta. IP 4 

skulle gärna se en fortbildning och kunskapsutveckling av lärare för att tydligare kunna arbeta 

med värdegrund inom respektive ämne, särskilt från skolverkets håll. IP 4 tycker att 

skolverket borde ha mer information gällande just IM-program där allt ska ske på väldigt kort 

tid, både ämneskunskaper och värdegrundsförmedlande. IP 4 känner att det ibland kan vara 

svårt att veta hur eleverna i klassrummet bör arbeta med varandra gruppvis. Arbetar eleven 

med en kamrat känner eleven trygghet, vilket alltid är positivt i en lärmiljö men om eleven 
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inte får lära sig att arbeta med alla- hur ska då värdegrundsarbetet och det nya samhället 

kunna mottas av eleven på ett effektivt och gynnsamt sätt? ”Det är inte lätt att möta elevernas 

individuella behov heller, och samtidigt få skapa en känsla av rättvisa”.  

IP 5 berättar att värdegrund och interkulturalitet är något som tar stor plats i undervisningen 

och överhuvudtaget i skolan: ”och det måste få ta plats, det är viktigt” och återigen berättar IP 

5 hur denne anser att ämnet svenska som andraspråk är ett tacksamt ämne för att arbeta kring 

detta.  

Kulturer är spännande, språk är spännande, värdegrund och perspektiv är spännande. 

Att vara lika, att vara olika, att generalisera, att jämföra. Vi pratar mycket kring det, vad 

är svenskt? Varför tycker du det? Vad är kärlek, hur känner man kärlek, varför känner 

man? Att jobba med elevernas empati … känslan kring vilka vi är … det är givande för 

alla.  

IP 5 berättar att värdeladdade ämnen ger goda möjligheter för eleverna att få vända och vrida 

”på verkligheten” och att: ”det om någonting är identitetsutvecklande”. IP 5 menar vidare att i 

ett tryggt klassrum behöver inte detta kännas obehagligt och fäster sig särskilt vid en detalj:  

Men då måste läraren vara öppen. Om jag som lärare tycker det är obekvämt, då blir det 

obekvämt med vissa samtal. Man ska inte ge sig in i ett samtal man inte kan behärska 

och om man vet att man är ... ka … är sämre, eller dålig på vissa bitar, ja lyft fram andra 

då och ta hjälp av kollegor under vissa moment. Vi lärare måste också arbeta med vår 

självmedevetenhet och bli lite mer ödmjuka över att kunna visa våra svagheter. Annars 

bränner man ju ut sig totalt och vem hjälper det? 

IP 5 är medveten om att tiden är en faktor som ter sig besvärlig för sent anlända och all den 

kunskap som skolverket vill ska förmedlas men uttrycker: ”man får göra sitt bästa och så blir 

det vad det blir”. 
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7. Sammanfattande resultatanalys 
Här följer en analys utifrån teori och tidigare forskning av vad som framkommit utifrån 

samtalen. Analysen utgår från vad som är väsentligt för studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatanalysen delas in under samma teman som tidigare resultatdel för att förenkla läsning 

av materialet. 

7.1 Identitetsutveckling i relation till bemötande och förväntningar 
Angående bemötande och förväntningar och hur dessa påverkar elevens identitetsutveckling 

framkommer det att de deltagande lärarna är mycket medvetna om sambanden. Alla de 

deltagande lärarna äger höga förväntningar på sina elever, och är också positiva till att de 

höga förväntningarna infrias. Något som framkommer i majoriteten av samtalen är 

stereotypiska föreställningar och hur dessa kan komma att påverka elevens skolresultat, och 

även i sin tur dennes identitetsutveckling. Detta kan knytas samman till Werndins (2010) 

”kostymer” och som Werndin menar är föränderliga. Majoriteten av lärarna omnämner även 

hur en identitet som eleven kan ha haft i sitt tidigare land, och sin tidigare skolsituation, kan 

komma att påverka elevens syn på sig själv i den nya situationen denne elev nu befinner sig i, 

vilket överensstämmer väl med Giotas (2002) perspektiv om hur lärares och andra elevers 

bemötande ligger till grund för hur en individs självbild skapas och hur den är avgörande för 

individens motivation och även Vanja (2010) skriver om hur vi formas av andras 

erkännanden. 

De deltagande lärarna reflekterar mycket över bemötande och förväntningar och det 

förekommer att de deltagande lärarna anpassar utbildningen för eleverna för att minimera 

stress och för att ge dem bättre verktyg för att klara av sin skolgång. IP 1 talar om hur en elev 

som anses vara ”duktig” kan riskera att bränna ut sig och att det kan vara gynnsamt att 

samverka med andra undervisande lärare för att fördela bördan mellan de olika kurserna jämnt 

över tid. Likväl talar IP 3 om vikten av att tydliggöra målen för eleven så att eleven blir 

medveten om hur denne ska kunna uppnå kursmål, även om det, enligt IP 4, kan vara svårt då 

man möter en elev som har dålig självinsikt och har svårt att förstå varför denne inte kan 

uppnå ett högre betyg. Att stärka eleven är lärarnas roll, samtidigt som eleven ska ges 

självinsikt och en medvetenhet om vad densamme behöver träna på för att kunna uppnå 

önskvärt betyg.  

De deltagande lärarna vet att motivation är något som även påverkar elevernas 

identitetsutveckling i och med de resultat som genom motivation kan uppnås, och motivation 
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är något som går att påverka genom ett gott bemötande och höga förväntningar på eleven 

vilket överensstämmer med vad Taube (2007) skriver, om hur självbild bland annat påverkas 

av värderingar från betydande personer och Cummins (2001) skriver om hur förväntan av att 

eleven ska lyckas är avgörande, och respekt och bekräftelse i skolan är centrala för att eleven 

ska engagera sig i sina studier. Lärarnas försök att möta eleverna och bekräfta dem, stämmer 

väl överens med vad Cederberg (2006) anser vara en avgörande faktor för motivation som i 

sin tur höjer resultat och därmed självkänsla. 

7.2 Identitetsutveckling i relation till samarbete mellan hem och skola 
Här upplevde alla lärare att det fanns en bristande kommunikation som berodde på olika 

orsaker, men de deltagande lärarna var alla överens om att ett gott samarbete mellan hem och 

skola gynnade elevens identitetsutveckling och även kunde förbättra elevens skolresultat 

genom en förändrad attityd till skolan. En informant upplever att elever springer många 

ärenden under lektionstid då de tolkar åt anhöriga, och hade vårdnadshavaren förstått vad som 

förväntades av eleven för att klara skolan, så hade kanske eleven frånlyfts det ansvar 

densamme nu bär med tolkningar. Skolan blir, vad informanten uttrycker, sekundär. Lärarna 

uttrycker att det är önskvärt med föräldradagar och bättre föräldrakontakt och en del av 

informanterna reflekterar över att det endast är då det går sämre för eleven, eller eleven varit i 

bråk, som vårdnadshavare för tillfället involveras i skolan. Denna uppfattning stämmer väl 

överens med vad Zackari och Modigh (2002) lyfter, att kommunikation mellan hem och skola 

ofta etableras då det uppkommer problem.  

Informanterna ansåg att kontakt mellan hem och skola inte skedde lika ofta som de önskat, 

och de var överens om att föräldrakontakt gynnade elevernas identitetsutveckling, vilket går 

att knyta samman med Lynns studie (2011) och även med studien av Johnson (2013), vilka 

båda påvisade de positiva effekterna av att involvera föräldrarna i barnens vardagliga liv och 

Elmeroth (2008) belyser att föräldrarnas åsikter och erfarenheter har stor betydelse för 

barnens skolgång. 

Kontakten med godemännen går bättre och en informant framlyfter att då godemän och lärare 

ofta delar språk, förenklar detta kommunikationen men reflekterar ändå över att 

kommunikation därefter, från gode man till ungdom, kan brista. De deltagande lärarna är med 

andra ord högst medvetna om hur identitetsutveckling kan gynnas av samarbete mellan hem 

och skola, men upplever en maktlöshet, som grundar sig i resurser (tid) för att kunna 

genomföra vad som är önskvärt - en tydligare och mer frekvent samverkan.  Även Goldblatt 
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och Rosenblum (2007) argumenterar i sin studie för att involvera föräldrar i större 

utsträckning i skolan, detta för att kunna medvetandegöra skolsystemet och ovan nämnda 

studie visar även att elevens känsla för tillhörighet ökar eftersom familjen är viktig för dem 

och Arnberg (2004) skriver om hur föräldrar agerar modeller för barn och att det är viktigt att 

från flera håll stödja flerspråkighet och dubbelkulturell tillhörighet.  

7.3 Identitetsutveckling i relation till individens erfarenheter och språk 
De deltagande lärarna påvisar en hög medvetenhet i hur man kan arbeta erfarenhetsbaserat 

och även språkutvecklande gnom att redogöra för olika exempel på hur detta genomförs i 

deras klassrum, däremot skiljer det sig mellan deltagande lärarna vad gäller uppfattningen av 

hur enkelt eller svårt detta är att genomföra. En del av de deltagande lärarna ger exempel på, 

hur de utifrån vilket ämne de undervisar i, kan genomföra detta med sina elever. Det finns 

också en medvetenhet om bland de deltagande lärarna, att skolkulturer kan skilja sig åt, och 

därmed kan elevens erfarenheter bli viktiga att ta till sig i sin fortsatta planering av vad nästa 

steg i elevens utbildning ska bli. Cummins (2010) menar att det är viktigt att lära sig om 

elevernas kultur, deras bakgrunder och deras kunskaper för att kunna undervisa effektivt, 

något som de deltagande lärarna tagit till sig av och en av informanterna nämner hur dennes 

undervisning tar avstamp i den presentation elevernas förmedlar till läraren med hjälp av ett 

personligt brev i början av kursen och vidare framhåller Vygotskij (2010) att det enda sättet 

att förstå en individ är att se individens historiska perspektiv.  

När det kommer till elevernas språk och användandet av modersmålet på lektionstid så råder 

det delade erfarenheter och även attityder från lärarna. Eliaso Magnusson hänvisade till 

Hyltenstam & Stroud (1991), Anarsson (2004) och Dahl (2007) som menar att språk förenar 

vilket leder till att samhörighetskänslan ökar och lärarna i studien vill gärna att eleverna ska 

mötas i sitt nya språk, men om detta språk inte räcker till så kan eleverna använda sig av sitt 

förstaspråk. De deltagande lärarna är medvetna om korrelationen mellan språk och identitet 

men en del av informanterna menar på att det finns situationer där det helt enkelt inte passar 

sig att använda sitt förstaspråk, då det ej gynnar inlärandet av ett andraspråk (eller för den 

delen ett tredjespråk). Eliaso Magnusson skriver om att skolan tycks föredra att flerspråkiga 

ska använda sig av ett av sina språk i taget. 

I sin studie skriver Wedin (2018) om en skola som ville göra lärarnas och elevernas språk mer 

synliga, och därigenom stötta elevernas identitetsutveckling och öka deras engagemang och 

studien tar bland annat avstamp i Ivanic´s trelagersmodell (1998, refererad i Wedin, 2018). 
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Denna modell innehåller ett lager där sociala identiteter formas genom produktion och 

tolkning av språkanvändning och Norrby & Håkansson (2007) talar om språkets centrala roll i 

identitetsbygget. En av de deltagande lärarna reflekterar i denna studies resultatdel över den 

sociala identiteten, och särskilt avsaknaden av verktyg att tillägnas denna, då läraren lyfter 

behovet av studiehandledare som delar elevens språk vad gäller vissa skolämnen. Den 

deltagande läraren menar på att om studiehandledare inte finns tillgänglig för elev som äger 

ett språk som inte är lika vanligt förekommande kan det uppfattas nästintill kränkande att inte 

få en studiehandledare. Detta är naturligtvis något som kan påverka såväl studieresultat, som 

identitet och självkänsla, att få intrycket av att ens eget språk skulle vara mindre värt och att 

man därmed själv upplever sig som mindre värd. Återigen upplever en lärare en frustration av 

otillräcklighet som bottnar i att resurser saknas (studiehandledare på alla språk). 

7.4  Identitetsutveckling i relation till värdegrund och interkulturalitet 
Även inom detta område är de deltagande lärarna väldigt medvetna om hur värdegrund och 

interkulturalitet kan påverka elevens identitetsutveckling och här är ett återkommande 

fenomen att det finns en bov - tiden. Tiden är kort inom ett introduktionsprogram enligt de 

deltagande lärarna, alldeles för kort för att tillgodose allt skolverket rekommenderar vad gäller 

både ämnenas syften och mål, samt värdegrundsarbetet. De deltagande lärarna arbetar allihop 

på språkintroduktion, vilket i sin tur innebär att en hel del olika kulturer möts varje minut. En 

av de deltagande lärarna påtalar vikten av att inte radera en kultur utan att mötas i sina 

kulturer och därmed höja självkänslan. Det är viktigt att kunna känna stolthet i var man 

kommer ifrån och precis som Elmeroth (1997) menar även de deltagande lärarna på att eleven 

identiteten ställs inför en utmaning i det nya landet. En av de deltagande lärarna påvisar att 

diskussioner ibland kan bli ganska värdeladdade, men menar också att klassrummet är en 

någorlunda trygg miljö, så det är bättre att diskussionerna uppkommer i klassrummet så att 

eleverna sedan är redo när de möter samhället. Sammanfattningsvis redogör alla deltagande 

lärare för hur det går att arbeta identitetsutvecklande utifrån värdegrunden i sina klassrum, 

men de upplever det som svårt att hinna förmedla denna värdegrund på en så pass kort tid som 

eleverna befinner sig på språkintroduktionen och de eftersöker tydligare ramar från skolverket 

hur detta hade kunnat genomföras, särskilt utifrån ett IM-program som har tiden emot sig. 

Thornberg (2006) menar att mobbing kan förebyggas genom att införa ett explicit arbetssätt 

som eget ämne, vilket även ger plats för värderingsfrågor som schemaläggs som lektionspass. 

De deltagande lärarna förstår att de är viktiga rollmodeller för sina elever vilket stämmer väl 

överens med Assarson et al (2011), som menar att skolan blir en viktig identitetsförmedlare 
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likväl som värdegrunden är viktig för det sociala sammanhanget. En av de deltagande lärarna 

lyfter problematiken i att eleven får vara ”den du är” samtidigt som en anpassning bör ske, 

och Elmeroth (2008) refererar till Ljungberg (2005) som skriver om att eleven ibland ses som 

ett förändringsobjekt och att detta i sin tur tvingar fram språklig och värdemässig 

homogenitet.  
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8. Diskussion 
Slutligen går det att säga att alla de deltagande lärarna var högst medvetna om hur 

identitetsutvecklingen hörde samman med de olika kategorierna, och det fanns inga oklarheter 

i detta. Vad som däremot framkommer som en gemensam faktor, vilken inte är en särskilt 

upplyftande faktor, är känslan av otillräcklighet. Otillräckligheten kan i sin tur bottna 

resursbrist, vilket i sin tur kan delas in i ytterligare underkategorier vilka verkar bestå av: tid, 

pengar, stöd och samarbete. Underkategorier som framöver vore intressanta att undersöka, 

men som denna studie inte syftade till att undersöka närmare. 

De förslag som de deltagande lärarna gav till förbättring gav tydliga svar på studiens frågor, 

bland annat genom att lärarna reflekterade djupt över de olika teman samtalen rörde sig kring 

och därmed visades tydligt deras syn på att arbeta identitetsutvecklande och deras reflektioner 

kring detta arbetssätt. Med tanke på denna studies syfte och frågeställningar var dessa samtal 

en fullträff. Under samtalen och de teman vi talade kring, tillkom en hel del förslag, idéer och 

perspektiv från informanterna, vilka ytterligare gav samtalen ett djup och påvisade hur lärarna 

reflekterat kring det identitetsutvecklande arbetet i sin vardag. De deltagande lärarna var 

mycket självreflekterande, men reflekterade även ”uppåt”, då mot skolverket och ledningen 

och kom även med förslag på förbättringar här. Det fanns en maktlöshet men även ett hopp 

hos de tillfrågade lärarna, och samtalen och de resultat som framkommer visade att de alla 

strävade mot samma mål- elevens välmående och på vilket sätt man kunde nå dit.  

 

Om vi ska utgå från Eriksons faser i identitetsutvecklingen, och särskilt fas fyra och fem som 

är aktuella för dessa deltagande lärares elevers åldersspann, så visar det sig under samtalen att 

de deltagande lärarna arbetar mycket kring elevens känsla för duglighet och att lärarna 

försöker anpassa sin undervisning och sina förväntningar på eleven efter ”var i livet” eleven 

befinner sig. Nästan ingen av eleverna på denna skola har kommit till Sverige som ett aktivt 

val, utan de har alla flytt ifrån någonting, vilket i sin tur innebär att eleverna ofta kan vara 

ojämna i sina kunskaper beroende på deras mående för stunden samt de problem deras 

familjer ofta brottas med i det nya landet, problem som befinner sig utanför skolan och kanske 

utanför de undervisande lärarnas medvetandeplan. I fas fyra fanns det en risk som innebar att 

individen riskerade utveckla en otillräcklighet och underlägsenhet och denna risk kunde 

minimeras genom ”andras syn” på individen. Denna fas innebar en medvetenhet från 

individen att denne värderas av sin omgivning och agerar därefter och här blir då kontentan att 

eleverna måste få ha ett värde, måste få känna att de är tillräckliga. Studien visar att de 
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deltagande lärarna var högt kompetenta när det kom till denna värdering av elevernas 

kunskaper och hur de, för sina elever, visade att de hade höga förväntningar, men inte 

omöjliga. Informanterna var även medvetna om att eleverna var individer, och därmed borde 

bemötas på olika sätt vilket inte alltid var enkelt då informanterna inte tyckte att verktygen 

räckte till alla elever som hade behövt dem. Verktyg i form av studiehandledare som delade 

modersmål var något som efterfrågades, då en del studiehandledare som ägde vissa språk var 

vanligare än andra. Här skapades ett utanförskap som bottnade i vad eleven kunde uppleva 

som prioriteringar, vilket i sin tur kan påverka elevens motivation och därigenom 

studieresultat vilket till sist påverkar elevens självkänsla.  

När det däremot gäller samverkan mellan hem och skola fanns det från informanternas håll 

mycket att önska, men bara att de deltagande lärarna var medvetna om detta och tycktes vilja 

arbeta framåt kring detta ingav hopp. Vårdnadshavare äger också förväntningar på dessa 

ungdomar och även på skolan, och kan hem och skola mötas i sina förväntningar på dessa 

ungdomar och skolans uppdrag kan tydliggöras, så finns det goda möjligheter till 

identitetsutveckling och till att ge eleven en känsla av duglighet och därmed höja elevens 

självförtroende för att med goda verktyg gå in i nästa utvecklingsfas. 

I fas fem ska individen tillägnas en känsla av inre sammanhang och det är i denna fas som 

individen söker sig till olika grupper. Det är här viktigt att vuxenvärlden vägleder individen så 

att individen kan få stöttning att välja rätt grupp, en grupp som bekräftar och gynnar 

individens utveckling, istället för hämmar, eller stöttar individen i fel riktning. De deltagande 

lärarna visade under samtalen att de ägde en hög medvetenhet till gruppers inverkan på 

individen, individens skolresultat samt individens identitetsutveckling och särskilt en lärare 

uttryckte att risken finns att elevens, av gruppen, tillägnas en identitet som eleven kanske inte 

vill ha och här får man som vuxen agera. En ytterligare faktor i fas fem är att osäkerhet kring 

vilka ideal och värderingar som gäller ökar om samhället befinner sig i en snabb förändring. 

Vad som är viktigt att ta i beaktande här, är att de deltagande lärarnas elever är elever som 

anlänt sent och hastigt till det nya landet. Ett land med en ny kultur, nytt språk nytt 

skolsystem, nya värderingar och nya ideal. Lärarna blir här rollfigurer och medskapare till vad 

som gynnar individen för att kunna klara ”den nya världen” så smärtfritt och gynnsamt som 

möjligt och det är ett tungt ansvar som vilar på lärarnas axlar, men ett ansvar som de 

deltagande lärarna mer än gärna kan tänka sig axla för att deras elevers identitetskänsla ska 

kunna förstärkas om vi utgår från vad som sagts av informanterna i resultatdelen.  
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9. Metoddiskussion 
 

Denna studie utgår från ett kvalitativt förhållningssätt och Bryman (2004) anser att 

kännetecknande för en kvalitativ metod är att vikten ligger vid en förståelse av deltagarna i en 

viss miljö och dessa personers samspel vilket innebär att den är tolkningsinriktad. Alvesson & 

Deetz (2000) poängterar att kvalitativa undersökningar möjliggör för vidare och bättre 

beskrivningar samtidigt som de tar hänsyn till studieobjektens egna idéer och bakomliggande 

faktorer till dessa. Undersökaren blir här hjälpt av att inom sitt intresseområde finna nya 

vägar, vilket var något jag hade förhoppning om att göra under denna studie och därför valdes 

en kvalitativ metod. 

Patton (1990) skriver om vikten av att informera om vilka andra metoder som kunde ha 

använts under analysprocessen, detta med syfte att öka undersökningens, och undersökarens, 

trovärdighet. För att ge andra möjlighet att bedöma kvaliteten på det resultat som 

framkommer är det även viktigt att vara metodisk i sitt sätt att rapportera in betydelsefulla 

detaljer om hur datainsamling och hur analys har gått till (Patton, 1990). 

Gruppdiskussioner hade kunnat genomföras, där en styrka ligger i att gruppdiskussioner är 

spontana, samt att idéer kan frambringas fortlöpande (Sampson, 1996) och moderatorn kan få 

en bredd på intervjumaterialet genom att locka fram en mängd svar under samma tillfälle, 

men det är här svårt att få ett djupare samtal eller intervju. Jag kan även tänka mig att då 

gruppsamtal eller gruppintervjuer genomförs är det svårt för respondenterna att vara helt 

ärliga i sina svar, då gruppdynamik gör att man hela tiden påverkas av de människor som 

finns omkring en. Sampson skriver vidare att det är svårt att organisera gruppdiskussioner 

eftersom respondenterna ska ställa upp vid samma tidpunkt och även detta är en faktor jag 

tagit i beaktande då jag valt att genomföra samtalen med en informant åt gången.  

Att göra observationer hade kanske fungerat till viss del, men då människor vet att de 

observeras finns det en risk för att deras beteende påverkas och de anpassar sitt beteende efter 

vad de tror att undersökaren förväntar sig av dem (Halvorsen, 1992) så därför kom samtalen i 

denna studie att genomföras med en informant åt gången och jag valde inte heller att 

observera mina informanter, då syftet med studien var att undersöka lärarnas syn på det 

identitetsutvecklande arbetet och inte mina intryck av vad som skedde i klassrummet. 

Studien har inte brytt sig om att kontakta lärare på olika skolor för genomförande av samtal, 

då syftet med studien inte var beroende av detta och av denna anledning valdes lärare ut som 
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var verksamma på samma skola. Detta förenklade även en hel del då samtalen skulle 

genomföras.  

Samtalen spelades in och transkriberades och Johansson & Svedner (2004) poängterar att 

inspelning är att rekommendera för att få med allt som sägs under samtalet. En ytterligare 

fördel är, i enlighet med Patel & Davidson (2003) att arbetet blir mer tillförlitligt då 

undersökaren kan gå tillbaka och lyssna på inspelningarna för att kontrollera att undersökaren 

har uppfattat, den information som framkommit, korrekt. Det inspelade materialet hjälper till 

att utvinna det bästa av vad som avhandlats (Trost, 1997) och det material som tidigare anses 

vara oviktigt kan senare komma att vara till nytta för helhetsintrycket av det kvalitativa 

materialet.  Bryman (2004) anser att det är fördelaktigt att låta informanten tillhandahållas 

frågorna då samtalet genomförs eftersom svaren blir mer ärliga och i denna studie har 

informanterna tillhandahållits temana av denna anledning men inte frågorna. Vidare anser 

Bryman att det är viktigt att ta hänsyn till vad informanten säger samt hur det sägs vid 

kvalitativa intervjuer, i detta fall samtal, och därför kan en inspelning av samtalet vara 

gynnsam. 

10. Fortsatt forskning 
Jag anser att denna studie har besvarat de frågeställningar som ligger till grund för syftet. 

Vidare anser jag att det vore intressant att läsa en studie som riktade sig till nyanlända fast i 

yngre åldrar, och då särskilt titta på hur samverkan mellan hem och skola ser ut och om det 

finns några skillnader och vad dessa i så fall kan bero på? Jag hade velat veta hur 

grundskolelärarnas perspektiv hade sett ut, likväl som jag hade velat få reda på hur 

vårdnadshavare till dessa yngre barn uppfattar skolans engagemang vad gäller kontakten med 

vårdnadshavarna och hur detta i sin tur påverkar elevernas identitetsutveckling och även 

skolresultat.  
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12. Bilagor 

12.1  Bilaga 1 Frågor  
Hur uppfattar du att skolpersonal arbetar erfarenhetsbaserat? 

Hur arbetar du själv erfarenhetsbaserat? (tips, idéer, specifika övningar/ moment)? 

Anser du att det är svårt att få med alla elevers erfarenheter i undervisningen? Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, vilka tekniker använder du dig av? 

Hur anser du att man kan arbeta identitetsutvecklande? 

Tror du att arbetssättet att arbeta identitetsutvecklande och erfarenhetsbaserat kan påverka elevernas 

studieresultat och om ja, på vilket sätt? 

Har du funderat något kring begreppet identitetsutvecklande och vad det betyder för dig? 

Är elevernas egna erfarenheter svåra att ta in i undervisningen? 

Använder du dig av studiebesök, utflykter och temaarbete för att ge eleverna nya erfarenheter? Om ja, 

hur följs dessa eventuella studiebesök upp? 

Hur påverkar det din undervisning, att arbeta utifrån elevernas erfarenheter?  

Diskuterar du identitetsutvecklande arbetssätt med dina kollegor?  

Hur arbetar du med att stärka elevernas sociala kompetens? 

Hur arbetar du med att stärka elevernas emotionella kompetens? 

Hur arbetar du för att stärka elevernas självbild? 

Hur upplever du att du ska arbeta kring elevers identitet? 

Hur ser föräldrasamverkan ut vad gäller arbetet med elevernas identitet? 

Hur kan vi med hjälp av värdegrundsarbetet, stärka elevernas identitet? 

Hur kan vi med hjälp av värdegrundsarbetet, väva in elevernas erfarenheter i undervisningen? 

Hur upplever du dina elevers kunskapsinhämtning? 

Anser du att du har höga förväntningar på dina elever? 

Hur resonerar du kring identitet och inlärning? 
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12.2  Bilaga 2 Mail 
Hej! 

Mitt namn är Maria Löfgren- Gustafsson och jag studerar svenska som andraspråk via 

högskolan i Dalarna. Jag håller just nu på med min kandidatuppsats inom detta ämne och jag 

har valt att skriva om lärares tankar kring att arbeta identitetsutvecklande.  

För att ta reda på detta är min tanke att genomföra intervjuer med verksamma lärare och jag 

önskar be om Ditt medverkande. 

Jag vill här ge lite kort information om undersökningens upplägg i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Den första principen innefattar att forskaren 

redogör för undersökningens syfte samt informanternas roll i undersökningen, det så kallade 

informationskravet. Medverkandet är frivilligt och jag ämnar använda min mobiltelefon för 

inspelning av samtalen då jag i efterhand kommer att transkribera dessa samtal och inte vill att 

någon information går förlorad. Jag kommer enbart att använda materialet i min 

kandidatuppsats, vilken kommer att framläggas på ett seminarium inför andra studenter, 

examinatorer samt handledare på Högskolan ii Dalarna. Det färdiga arbetet kommer att 

publiceras i DIVA.  

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns ett samtyckeskrav vilket innebär att 

informanterna ger sitt medgivande vad gäller deras deltagande och detta innebär i sin tur att 

informanten närsomhelst kan avbryta sitt deltagande. Informanterna är anonyma, i enlighet 

med konfidentialitetskravet och den empiri jag insamlar från undersökningen kommer enbart 

att användas för forskning, i enlighet med nyttjandekravet.  

 

Om du har vidare frågor, vänligen kontakta mig på telefon XXXX-XXXXXX. 

 

XXXXX@hotmail.se 

 

Med vänliga hälsningar Maria.  

 

mailto:XXXXX@hotmail.se
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12.3 Bilaga 3 Tema 
 

 

 

 

 

Identitetsutveckling i relation till bemötande och 

förväntningar 

 

 

Identitetsutveckling i relation till samarbete 

mellan hem och skola 

 

Identitetsutveckling i relation till individens 

erfarenheter och språk  

 

 

 

Identitetsutveckling i relation till värdegrund och 

interkulturalitet 

 


