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Förord 
 
Vi har under utvecklingsarbetet kommit i kontakt med många nya människor och lärt oss 
mycket som vi kommer att ha nytta av i vårt kommande yrkesliv. 
 
Vi vill börja med att tacka varandra för ett mycket bra samarbete under denna tid. Vidare vill 
vi tacka eleverna som hängivet deltagit i vår undersökning. Vi vill även tacka vår 
praktikhandledare Ulf-Peter Forss som hjälpt oss på många sätt. 
 
Slutligen vill vi tacka vår vetenskapliga handledare Birgitta Öberg, som stöttat och gett oss 
många goda råd. 
 
Skellefteå juni 2003 
 
 
Linda Engström   Marie Hedström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att på ett bra och pedagogiskt sätt kunna stärka 
invandrarungdomars identitet genom gruppstärkande övningar. Många människor tvingas 
lämna sina hemländer av olika anledningar. En sådan förändring anser vi kan påverka en 
människas identitet. Språket är också en svårighet för identiteten. Vi har arbetat med den här 
undersökningen i en SFI - klass (svenska för invandrare) som bestod av åtta elever, varav fem 
killar och tre tjejer. För att stärka identiteten gjorde vi olika gruppstärkande övningar. För att 
mäta resultatet av vår undersökning gjorde vi intervjuer och observationer. En slutsats som vi 
drar av detta är att vi sett en förändring i deras sätt att vara. 
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
 
Genom åren har många människor tvingats lämna sina länder andra har flyttat av egen fri 
vilja. Anledningarna att lämna sitt land kan vara många till exempel förföljelse, fattigdom 
eller en önskan att skapa ett bättre liv åt sig själv och sin familj. En sådan förändring kan 
påverka människans självkänsla och identitet.  
 
I dagens samhälle talas det mycket om de kulturella skillnaderna som finns mellan svenskar 
och invandrare. Vi har noterat att vissa ungdomars attityder och respekt gentemot invandrare 
har förändrats. Detta har vi märkt genom både media och ute i samhället. Rasismen har idag 
blivit mer utbredd än 10 år sen. 
 
Enligt socialstyrelsen (2000) är ungefär var tionde person i Sverige född i ett annat land. Var 
femte kan sägas ha invandrarbakgrund, på så sätt att minst en av föräldrarna är född i ett annat 
land. Det är viktigt att invandrarungdomar precis som svenska ungdomar har en stark 
identitet, en grund att stå på.  I vårt arbete vill vi försöka se hur invandrarungdomar bygger 
upp och stärker sin identitet i sitt nya land. 
 
 
Historik om invandringen  
 
Svanberg och Tyden (1998) har i sin bok Tusen år av invandring beskrivit invandringens 
historia på följande vis: folk har invandrat till Sverige i alla tider, men den stora invandringen 
började under och efter andra världskriget.  
 
Tre perioder som varit särskilt intensiva när det gäller invandring till Sverige är: 
senmedeltiden, stormaktstiden, och perioden efter andra världskriget. Invandringen har alltid 
förekommit kontinuerligt även mellan de tidsepokerna. 
 
Det stod också i lagen, ”att en person inte kunde utvisas om särskilda omständigheter förelåg, 
så som att landet var avlägset beläget eller att han därifrån utvisats eller att han där sannolikt 
skulle tilltalas eller straffas för politiska brott”. (s. 48)  
 
Under andra världskriget kom det många utlänningar till Sverige. Men antalet minskade efter 
hand och vid krigsslutet var emigrationen större än immigrationen. De nordiska länderna 
beslutade 1954 om en gemensam arbetsmarknad. Det innebar att nordiska medborgare fick 
röra sig fritt mellan gränserna och inte behövde söka arbetstillstånd för att arbeta. Detta ledde 
till att migrationen i Norden ökade.  
 
Arbetskraftsinvandringen ökade drastiskt under 1960-talet. År 1965 invandrade inte mindre 
än 50 000 personer. Den nordiska invandringen till Sverige dominerade, på grund av den 
gemensamma arbetsmarknaden i Norden. Den stod för ca 55 % av den totala invandringen. 
Det skedde stora förändringar i världen under 1980-talet vilket också påverkade Sverige. 
Flyktingpopulationen fördubblades med minst 15 miljoner människor i världen. Den nordiska 
invandringen minskade. Sverige kunde inte erbjuda lika många arbeten längre. Och i de 
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övriga nordiska länderna hade arbetssituationen förbättrats. Den invandring som istället var 
störst under 1980-talet var flyktinginvandringen. Människor kom från Sydamerika, 
Östeuropa, Afrika och Asien till Sverige. Många kom för att de hoppades på ett bättre liv i 
Sverige och inte för att de var direkt förföljda.  
 
I början av 1990-talet fick 42 250 personer uppehållstillstånd i Sverige på grund av olika 
anledningar. Av dem var 18 600 flyktingar, och resten invandrare. Det fanns människor med 
utländsk bakgrund i över 160 stater som levde i Sverige. Under 1990-talet ökade 
flyktingströmmarna till Sverige på grund av alla krig som utspelade sig i världen. (Svanberg 
och Tyden, 1998) 
 
 
Vad är identitet ? 
 
Identitet är ett begrepp som går att förklara på olika sätt.  Identiteten hos människor formas 
starkt av den bild som omgivningen ger. Identitet skulle kunna sägas vara summan av alla 
personer han eller hon mött och speglats av. (Daun 1999, s.156) Enligt Elis Söderlindh 
definieras ordet identitet som ”total överensstämmelse - att stärka sin identitet - bevisa sig 
vara den man säger sig vara” (s. 55) 
 
Alexandra Ålund menar i sin bok Multikultungdom - Kön, etnicitet, identitet att identitet har 
minst två innebörder.  

Å ena sidan gäller det identitetens individuella karaktär, att vara sig själv och annorlunda än 
andra, det vill säga förmågan att kunna definiera sig själv som en person som är åtskild eller 
särskild, med egna karaktäristiska drag, i en större samling individer. Å andra sidan gäller 
det identitetens kollektiva sida, det vill säga förmågan att identifiera sig själv som tillhörig i 
en kategori som är speciell i jämförelse men andra kategorier i en större enhet. I denna 
mening betyder identitet att man kan identifiera sig som tillhörande en grupp eller tradition. 
(s. 162) 
 

Salimi (1997) menar att kultur och identitet uppvisar en mängd olika drag. Kultur är allt det 
praktiska som omger identiteten och om hur människor hanterar och förändrar verkligheten, 
det vill säga den värld vi lever i. Viktiga aspekter av kultur och identitet är förändring och 
kontinuitet. 
 
Enligt nationalencyklopedin (1992) beskrivs identitet i första hand bestå av medvetenhet om 
sitt jag. Den består även av upplevelsen av att vara levande, att själv bestämma över sina 
tankar och handlingar, att i grunden vara den samma trots de förändringar som inträffar under 
livet. Att bara ha ett jag, är ett exempel på det. I andra hand består identiteten av medvetenhet 
om den egna personligheten. Det vill säga alla de erfarenheter under livet som format 
personligheten.    
 
Enligt Erkki Virta (1994) är identitetsbegreppet flera vetenskapsgrenars älsklingsbarn: 
förutom i psykologin används begreppet i bland annat socialantropologi och etnologi. Det är 
då vanligt att identiteten definieras på olika sätt. 
 
Personlig och social identitet. 
Den personliga identiteten speglar människans personliga, psykiska och fysiska egenskaper: 
personlighet, temperament, färdigheter, utseende mm. Den sociala identiteten innebär att 
tillhöra en viss grupp eller social kategori: som yrke, politisk ideologi, nationalitet.  
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Skillnaden mellan personlig och social identitet är att individen mycket väl kan uppleva sin 
sociala identitet som en personlig egenskap och inte bara något som har med sociala grupper 
att göra. Som invandrare blir man ideligen definierad av andra på grund av sin språkliga och 
etniska tillhörighet, och inte i första hand utifrån sina personliga egenskaper. Den etniska 
identiteten vävs ofta samman med den personliga identiteten, eftersom man ofta måste ta 
ställning till sin etniska bakgrund och definiera sitt förhållande till den (Virta, 1994). 
 
Etnisk och nationell identitet  
 
Begreppen etnisk och nationell identitet överlappar ofta varandra. En grupps etniska identitet 
kan förstärkas genom upplevelser av ojämlikhet och politiska förhållanden inom ett land, 
genom känsla av utanförskap. En nationell identitet är något som skapas, och måste ständigt 
återskapas (Virta, 1994). 
 
Språklig identitet 
 
Den språkliga jagidentiteten är känslan av att vara sig själv. Tvåspråkiga och kulturella 
förhållanden kan göra att känslan av den egna identiteten ofta kommer i gungning. Det är 
viktigt att tvåspråkiga och tvåkulturella barn/ungdomar kan ha kvar känslan av att vara sig 
själva, oavsett vilket språk de talar. Det ena språket bör inte utgör något hot. Uppfattningar, 
känslor och värderingar ingår i den språkliga identiteten (Virta, 1994). 
 
Boija och Nilsson (1997) beskriver identiteten som ett sätt att uppfatta sig själv som person, 
det egna beteendet och hur andra reagerar på en som person. De menar att största delen av vår 
identitet grundläggs under barndomen för att sedan utvecklas under åren. Boija och Nilsson 
menar att de flesta ungdomar skapar sig en personlig stil för att medvetet eller omedvetet 
uttrycka den egna identiteten. 
 
 
Identitetsarbete  
 
 Ziehe (1993) menar att vårt samhälle inte längre styrs av gamla normer och traditioner. Han 
menar att det har lett till att en ”kulturell friställning” har skett, vilket innebär mer frihet och 
större valmöjlighet för ungdomar att uttrycka sig själva och fundera över sin identitet. Ziehe 
betonar att det leder till större ansvar och därmed också en större osäkerhet hos de unga. Detta 
leder till att människan omprövar och omformulerar sin identitet under hela livet. 
 
Enligt Ramström (1991) ska identitetsarbetet i tonåren leda fram till vem individen är i 
förhållande till andra människor. Vilket innebär att individen ska känna vilken grupp den 
tillhör. Det är också viktigt för individen att känna vilka värderingar och vilken grupp han 
eller hon känner samhörighet med.  
 
Abercrombie, Hill och Turner (2000) anser att identitetsarbetet är något som pågår hela livet. 
De skiljer på varaktiga identiteter och flytande identiteter. Varaktiga identiteter är sådana som 
vi får i barndomen som till exempel könstillhörighet och etnisk bakgrund. Flytande identiteter 
är då man går från barndomen till vuxenlivet. Dessutom kan flytt eller byte av yrke påverka 
en som person. 
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Invandrare 
 
Termen invandrare används för att beteckna utrikesfödda personer eller utländska 
medborgare, som har flyttat från ett land för att bosätta sig där antingen för gott eller 
tillfälligt. 
 
Begreppet invandrare började användas i mitten på sextiotalet. Det ersattes då av begreppet 
utlänning. Enligt en departementsskrivelse (Regeringskansliet - Kulturdepartementet 1999:48) 
ska en person ha invandrat och varit bosatt i Sverige under en längre tid för att betraktas som 
invandrare. För att betraktas som invandrare ska en person ha varit i Sverige i minst ett år 
enligt folkbokföringen.  
 
Personer som gäststuderar eller som bor tillfälligt i Sverige är inte invandrare. Barn till 
personer som invandrat eller barn som själva har invandrat kallas i folkligt tal 
invandrarungdomar eller andra generationens invandrare. Tredje generationens invandrare är 
barnbarn till första generationens invandrare. 
(http://www.sverigemotrasism.nu/kunskaper/invandrare.html 2002-09-25)  
 
 
Språk och språkutveckling 
 
Det är svårt att definiera begreppet tvåspråkighet. Det finns nästan lika många definitioner av 
tvåspråkighet som det finns forskare som fördjupat sig i ämnet (Skutnabb – Kangas, 1981). 
 
Tvåspråkigheten hos en individ kan vara helt annorlunda utvecklad än hos en annan. I 
vardagliga sammanhang innebär tvåspråkighet att en person behärskar två språk på samma 
nivå som en enspråkig person klarar ett språk (Hyltenstam och Stroud, 1991). 
 
Modersmålet är starkt förknippat med en människas personlighet och identitet. En människa 
vars språk inte har samma status som det svenska språket i Sverige, känner sig ofta 
nedvärderad som person (Skutnabb – Kangas, 1981). 
 
Svensson (1998) menar att det är viktigt att man uppmärksammar barnets modersmål i skolan, 
så att de kan vara stolta och känner sig accepterade. Cerú (1993) säger att  
modersmålsundervisning har stor betydelse för att barn/ungdomar ska få en stark grund. Det 
är en förutsättning för en positiv utveckling av ord och begreppsbildning  
 
Språket är viktigt. Genom det får vi kontakt med andra människor (Hyltenstam och Stroud, 
1991). Det är vanligt att de som är tvåspråkiga har ett aktivt och ett passivt ordförråd. Det 
passiva ordförrådet utgörs av de ord som en person förstår, men inte själv använder. Det 
aktiva ordförrådet utgörs av de ord som en person använder. Det passiva ordförrådet på 
modersmålet är ofta större än det aktiva ordförrådet. På det andra språket kan det verka som 
det aktiva förrådet vara större än det passiva, vilket kan göra att talet blir ytligt och att de inte 
själva förstår alla ord (Svensson, 1998). Språket är en stark identifikationskälla och detta kan 
få till följd att invandraren varken vill tala eller lära sig språket om det upplevs som negativt. 
Invandrares identitet är starkt förknippad med modersmålet, och därför är det viktigt att deras 
språk bemöts positivt av omgivningen (Svensson, 1998). 
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Fördelarna med att vara tvåspråkig är många. En tvåspråkig person ha större möjligheter att 
berika sitt liv i samhället. De har även större möjligheter att komma i kontakt med olika 
kulturer och människor (Hyltenstam och  Stroud, 1991).  
 
 
Identitetsproblem för invandrare 
 
I nationalencyklopedin (1992) beskrivs det att vid tidiga störningar i utvecklingen kan 
identiteten bli svag. Det kan visa sig, som osäkerhet om könstillhörighet, yrkesval, 
värderingar och lojalitet.  
 
Kristal-Andersson, (2001) betonar i sin bok att invandrare har en identitet som formats i 
hemlandet. Invandrarna tvingas ofta jämföra och ifrågasätta sin identitet från sitt hemland när 
de kommer till ett nytt land med nya regler och kulturer. Då börjar en medveten eller 
omedveten kamp mellan två världar – den gamla som invandraren har lämnat bakom sig och 
den nya som han eller hon ännu inte är en del av. Kristal-Andersson säger även att invandrare 
är främlingar när de anländer till det nya landet. Det är många nya seder som de måste ta till 
sig som kan ha varit självklara i deras hemland. Det kan till exempel vara språket, den fysiska 
miljön och de yttre villkoren i det nya landet. De påminns varje dag om detta när de till 
exempel måste förklara sig om någon person inte förstår.  
   
När en person invandrar kan en identitetskris uppstå. Det kan vara när personens upplevelse 
av sin egen identitet inte längre stämmer överens med den bild som den nya omgivningen 
speglar tillbaka. Det kan till exempel vara förlust en sin yrkesidentitet, sin identitet som 
familjemedlem om delaktighet i någon grupp. Identitetskrisen kan även uppstå genom 
förlusten av den respekt och kärlek som man tidigare blivit bemött med. Det blir en svår kamp 
att behålla en stabil inre bild av sig själv när ens gamla identitet inte längre förstärks. Man blir 
osäker på vem man egentligen är och kan reagera med pendlingar mellan olika känslor och 
sätt att vara. Det kan då uppstå en psykisk kris. Detta är vanligt bland flyktingar som upplevt 
förluster av anhöriga, tortyr, fysiska skador, tvång och förnedring. En kris som är vanlig delar 
in krisen i fyra faser: chockfas, reaktionsfas, reparationsfas (bearbetningsfas) och 
nyorienteringsfas. Chockfasen är den första fasen, där man kan reagera olika beroende på vad 
som hänt. Den drabbade kan ofta verka mycket lugn och effektiv, men inombords kan kaos 
och minnesluckor uppstå. Reaktionsfasen innebär att man tar in det som hänt och reagerar 
över det på sitt personliga sätt. Smärtsamma minnen kan då komma upp till ytan och bygger 
då på krisen. Reparations- eller bearbetningsfasen kommer ofta gradvis eller växelvis in i 
reaktionsfasen. Man börjar kunna se framåt. Nyorienteringsfasen är när man börjar se en 
ljusning i tillvaron, när man börjar acceptera det som har hänt. Vilket gör att man mognar som 
människa. Genom dessa förlopp kan man komma igenom krisen och nå en starkare identitet. 
Invandringskriser kan ofta vara svårare och långvarigare än andra kriser eftersom dom har 
mycket att bearbeta.  
(http://user.tninet.se/~isv456o/kulturidentitet.html 2002-12-02) Ljungberg T. (1991). 
 
 
Invandrares psykiska ohälsa  
 
Redan nyfödda barn kan reagera på överväldigande upplevelser och få stresssyndrom. 
Symtombilden varierar beroende på ålder och mognad. Små barn skyddas oftast mer av 
föräldrarna och har därför i mindre utsträckning varit vittnen till våld. Pojkar är mer utsatta än 
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flickor i småbarnsåldern, medan flickorna är mer utsatta än pojkarna högre upp i åldrarna. Det 
beror på de olika liv som pojkar och flickor lever i många kulturer. Många invandrare lever 
under starka påfrestningar till exempel de asylsökande, de gömda familjerna och de barn och 
ungdomar som kommit ensamma till Sverige. Asylfasen innebär ofta en lång väntan på 
besked, upprepande uppbrott och en ständig pendling mellan hopp och förtvivlan. Symtom på 
invandrarbarn och ungdomars psykiska hälsa kan vara olika störningar eller problem som 
varierar med ålder och kön. Asylsökande ungdomar lever utsatta och deras psykiska problem 
kan ofta vara stora. För en del övergår asylfasen i en laglös tillvaro, där de gömmer sig undan 
det svenska rättsväsendet för att slippa bli utvisade. Deras emotionella, kognitiva och sociala 
utveckling försvåras i och med detta. Andra utsatta ungdomar är de som kommer ensamma till 
Sverige. De är ofta oroliga och mår dåligt av att inte veta var deras anhöriga befinner sig eller 
om de överhuvudtaget lever. Det är dessutom mycket svårt att starta om i ett annat land 
(Socialstyrelsen, 1999). 
 
 
Hjälp till invandrare 
 
Ett fåtal invandrare söker hjälp på egen hand. Många har blivit rekommenderade att söka 
hjälp från barnavårdscentralen och skolpsykologer. Behandling av traumatiserade små barn 
bygger främst på uppbyggandet av en grundtrygghet. Det betyder att det är föräldrarna som i 
första hand måste ge hjälpen och måste få upp ögonen för vilka behov barnen har samt vilken 
hjälp de behöver (Socialstyrelsen, 1999). 
 
 
Styrdokument 
 
Angående identitet står det i Läroplan för de frivilliga skolformerna, 94 (Lpf 94) att: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över gränserna 
ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse dem värden som ligger i en 
kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och 
skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. Förtrogenhet med Sveriges 
kultur och historia samt det svenska språket skall befästas genom undervisning i många av 
skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan skall bidra 
till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt 
svenska utan också det nordiska, de europeiska och det ytterst globala. 
(sid 5)      

 
I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står 
det att: 

Skolan ska främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 
samhället. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 
verksamheten. Eleverna ska få möjligheter att ta initiativ och ansvar. Eleverna ska kunna 
orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta, förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande 
och identitetsutvecklande är nära förknippade. Den ska framhålla betydelsen av personliga 
ställningstaganden och ge möjligheter till sådana  (s. 5-7). 
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Vidare står det i Lpo 94 att: ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande 
glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter” (Lpo 94, s. 9). 

 
Syfte 
 
Hur ska vi på ett bra och pedagogiskt sätt kunna stärka invandrarungdomars identitet genom 
gruppstärkande övningar? 
 
 
Metod 
 
Försökspersoner 
 
Vår studie har vi gjort tillsammans med en grupp invandrarungdomar i en SFI-klass (svenska 
för invandrare) på en skola i Skellefteå kommun. Samtliga ungdomar i klassen har någon 
form av flyktingbakgrund. De har antingen kommit till Sverige som kvotflyktingar, 
anhörigflyktingar eller som spontanflyktingar vilket innebär att de flytt hit av egen kraft. 
Ungdomarna har levt och bott i Sverige olika länge och kommer från olika länder. Gruppen 
bestod av 8 elever, varav 3 tjejer och 5 killar i åldrarna 18 – 20. Eleverna som valdes ut för att 
delta i vår undersökning är dom som behärskar språket bäst. 
 
Vårat mål var att kunna få fram mätbara resultat i vårt utvecklingsarbete genom intervjuer och 
observationer och för detta använde vi oss av samma intervju både i början och i slutet. Vi 
använde oss även av observationer. Detta för att, om möjligt, kunna utläsa en utveckling. 
Enligt Ejvegård (1996) är intervjuer bra att använda sig av i forsknings sammanhang när man 
vill veta vad människor tycker, har för åsikter, uppfattningar och kunskaper. Intervjuerna 
innebar samma frågor för alla i mätgruppen.   
 
Vi använde oss även av observationer som Ejvegård (1996) rekommenderar eftersom genom 
observationer så har man möjlighet att gå på djupet och förstå skeenden. Han säger även att 
observationer är bra att använda i samband med intervjuer. 
 
Bortfall 
 
Första intervjun hade vi inget bortfall. Första, andra och tredje aktiviteterna var det heller inga 
bortfall. Vid fjärde och femte aktiviteten var en person frånvarande. Under andra intervjun var 
alla närvarande. 
 
 
Material 
 
Vi använde oss av en bandspelare under intervjuerna. Vi använde oss av egna formulerade 
intervjufrågor. Vi använde oss av observationer. Följdfrågor efter övningarna använde vi som 
stöd för våra observationer. 
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Genomförande 
 
Vi har intervjuat samtliga elever två gånger med samma intervjufrågor. Både i början och 
slutet av perioder för att se om det skett någon förändring. Vi träffade eleverna vid sex 
lektionstillfällen då vi arbetade med identitetsstärkande övningar och diskussioner. Varje 
lektionstillfälle var 60 minuter långt. Genom hela undersökningen har vi genomgående använt 
oss av att dagboksskrivande då vi observerat eleverna.  
Innan vi började arbeta med övningarna berättade vi för ungdomarna att det inte finns något 
rätt eller fel och att det var frivilligt att delta i övningarna. Sen gick vi igenom varje övning 
grundligt så att dom skulle känna sig trygga. 
 
 
Tidsplan 
 
Vt 02  Vi skrev och lämnade in vårt PM för bedömning  
 
Ht 02  Vi började med att planera och läsa böcker inför vårt arbete.

 Sen påbörjade vi själva arbetet med bakgrund, syfte och metod. 
 
Vt 03  Vi ordnade oss en praktikplats där vi ville utföra vår undersökning.  
  Då kunde vi börja planera och förbereda våra träffar med eleverna. 
  Under vår praktik så har vi fortsatt att läsa in oss på ämnet. 
 
Vecka 13  Lärde känna eleverna.  
 
Vecka 14  Gjorde den första intervjun med samtliga elever och 
  Sammanställde dom. Det var första mätillfället. 
  Identitetsstärkande övningar. Lektion ett 
 
Vecka 15  Identitetsstärkande övningar. Lektion två 
 
Vecka 16  Eleverna hade påsklov. Inga aktiviteter.  
  
Vecka 17  Identitetsstärkande övningar. Lektion tre och fyra 
 
Vecka 18  Identitetsstärkande övningar. Lektion fem 
 
Vecka 19  Identitetsstärkande övningar. Lektion sex 
  Gjorde intervjuerna för andra gången för att se om det skett någon  
  Förändring. Andra mättillfället. 
 
Vecka 20  Sammanställer examensarbetet 
 
Vecka 21  Sammanställer examensarbetet 
 
Vecka 22  Sammanställer examensarbetet 
 
Vecka 23  Opponering 
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Resultat 
 
I vårt resultat presenterar vi en sammanställning av intervjuerna som vi genomförde. Vi börjar 
med sammanställningen av från det första tillfället och därefter svaren på intervjutillfälle två.  
 
Genom hela resultat delen kommer vi att använda oss av fingerade namn, så att ingen speciell 
person ska kunnas peka ut. Dessa namn kommer vi att använda. 
 
Salam – kille från Irak 
Ranjha – tjej från Tjetjenien 
Mohamed – kille från Irak 
Vlademir – kille från Ryssland 
Sabir – kille från Irak 
Rashyd – kille från Afganistan 
Olga – tjej från Ryssland 
Samaneh - tjej från Irak 
 
 
Sammanfattning av intervjuerna 
 
(Se bilaga 1, Intervjufrågor) 
 
Fråga 1 (första tillfället): På frågan om ”Vem är du”? Svarade alla ungdomar med sitt 
förnamn. Var av sex stycken svarade också med att beskriva sig själv med några positiva 
egenskaper och även vilket land de kommer ifrån. Som till exempel ”Jag heter Salam och är 
en snäll, trevlig och glad kille som kommer ifrån Irak.” Det var Salam, Ranjha, Sabir, Rashyd, 
Olga och Samaneh som svarade på detta vis. De ungdomar som inte svarade från vilket land 
de kommer ifrån och inte heller med något beskrivande om sig själva svarade då på fråga 2 
(Nämn några positiva egenskaper som du har).  
 
Fråga 1 (andra tillfälle): Här svarade ungdomarna på precis samma sätt som i den första 
intervjun, men alla svarade liknade. Med namn, var de kommer ifrån och något som beskriver 
en som person. 
 
Fråga 2 (första tillfället): Då ville vi att de alla skulle beskriva sig själva med några positiva 
egenskaper som de har. Några hade lite svårt att förstå vad som menades med egenskaper, så 
vi fick förklara vad ordet betydde och där med kunde alla svara. De flesta svarade att de 
tycktes vara snälla och glada, några svarade även att de var hjälp samma till andra. Så här 
svarade Olga: ”Jag är en snäll och jag hjälper mina vänner, när de behöver hjälp.” 
 
Fråga 2 (andra tillfälle): Denna gång förstod alla vad vi menade. Så frågan gick lätt att svara 
på för dem. De flesta svaren var ganska lika som förra gången, de var dock några som lade till 
några egenskaper hos sig själva. Som till exempel Sabir, han sa denna intervju att han blivit 
mer målmedveten.  
 
Fråga 3 (första tillfället): Handlar om vilket språk man talar i deras hem land och om de har 
möjlighet att tala de med någon här i Sverige. Det var stor blandning av språk i gruppen, som 
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Ryska, Arabiska, Asiatiska, Kurdiska, Chichenska, Persiska, och Dari. Alla i gruppen hade 
människor runt omkring sig så de kunde tala deras modersmål med.  
 
Fråga 3(andra tillfälle): Även denna fråga blev samma svar som i förra intervjun. 
 
 
Fråga 4 (första tillfället): Undrade vi om de var stolta över att komma från ett annat land. Så 
svarade alla att de var stolta över att komma från sitt hemland.  
 
Fråga 4 (andra tillfälle): Så var svaren desamma denna gången alla var stolta och är över att 
komma från sitt hemland. 
 
Fråga 5 (första tillfället): Handlade om trivdes som invandrare i Sverige. Fem av 
ungdomarna trivdes bra, de var Vlademir, Sabir, Rashyd, Samaneh och Salam. Mohamed 
tycket inte så mycket just om denna fråga, Ranjha och Olga tycker att Sverige är bra att bo i 
men inte som invandrare. 
 
Fråga 5 (andra tillfälle): De fem av ungdomarna som sa att de trivdes bra i första intervjun 
tycker så fortfarande, de var Vlademir, Sabir, Rashyd, Samaneh och Salam. Mohamed har 
haft tid på sig att tänka efter vad som menade med frågan och tycker som Ranjha och Olga, 
som fortfarande tycker att Sverige är bra att bo i men inte om man ska bo här som invandrare. 
 
Fråga 6 (första tillfället): Om de har tagit till sig den svenska kulturen. Fyra stycken hade 
tagit den till sig, med hjälp av sina familjer. De var Olga, Vlademir, Sabir och Salam. Medan 
de resterande fyra inte kunde säga att de hade tagit till sig så mycket av just den svenska 
kulturen, förutom vissa högtider, som till exempel Julen, påsk och nyårs afton. 
 
Fråga 6 (andra tillfälle): Svaret var på denna fråga liknande som i den första intervjun. De 
som tagit till sig den svenska kulturen med hjälp av sina familjer är Olga, Vlademir, Sabir och 
Salam. 
 
Fråga 7 (första tillfället): Handlade om de har några svenska kompisar. Denna grupp var i 
sig själv en ganska stabil grupp, de hade en rätt så go sammanhållning. För de som kom nya 
var de lätt att komma sig in. Men de beror ju lite på hur länge man bott i Sverige. Sex av 
ungdomarna han bott här ganska länge så de har hunnit få sig några svenska kompisar. Medan 
Olga och Vlademir som inte bott så länge här, de har inte än funnit sig några svenska 
kompisar, men hade några stycken på de förra stället de bodde på här i Sverige. 
 
Fråga 7 (andra tillfälle): När de gäller svenska kompisar, var svaren ganska så lika som i 
föregående intervju, Olga och Vlademir, håller sig för de mesta till denna grupp. Olga hade 
faktiskt träffat några svenska tjejer som hon börjat få lite kontakt med, de var hon väldigt stolt 
över. 
  
Fråga 8 (första tillfället): Undrade vi om de hade några framtidsplaner. Sju av ungdomarna 
visste precis vad de ville göra i framtiden. De var allt från bilmekaniker till läkare. De hade 
väldigt höga drömmar. Medan Mohamed hade ingen aning om vad han vill göra när han gått 
klart skolan. 
 
Fråga 8 (andratillfället): Alla har fortfarande många fina drömmar om sin framtid, och 
yrkerna är ungefär densamma som i förra intervjun. Allt från bilmekaniker till läkare. 
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Fråga 9 (första tillfället): Om de firar sina egna kulturers högtidsdagar. Alla ungdomarna 
svarade på denna fråga att: ”de är klart att man gör de”. 
 
Fråga 9 (andra tillfälle): På denna fråga var svaren den samma som i den första intervjun. 
 
 
 
Sammanfattning av Dagboksobservationer – Hela gruppen 
 
Redan första gången vi träffade gruppen  fick vi intrycket av att det var en positiv grupp. De 
var väldigt nyfikna på oss och frågade många frågor. De var även positivt inställda till att vara 
med under de gånger som vi skulle träffas och vi upplevde inga som helst svårigheter, med att 
få dem att ställa upp på varken intervjuerna eller övningarna. Gruppsammanhållningen i 
gruppen var också bra. Om det var något som någon inte förstod så var de snabba på att 
förklara och hjälpa varandra. Stämningen i gruppen var riktigt bra även om det fanns de som 
var mer pratsamma och styrande än andra och ville utmärka sig. Vi upplevde att det var en 
ganska stor skillnad på tjejerna och killarna i gruppen. Killarna i gruppen var dominanta och 
pratsamma vilket gjorde att tjejerna kom lite i skymundan.  Tjejerna var mer tillbakadragna 
och tysta än vad killarna var. 
 
 
Sammanfattning av Dagboksobservationer – De fyra utvalda 
undersökningspersonerna 
 
Salam: Är en väldigt glad och positiv kille som hela tiden lättade upp stämningen i gruppen. 
Han tog alla övningar och diskussioner på största allvar och var ganska pratsam. Han 
påpekade flera gånger under de här veckorna att han tyckte att det var otroligt bra att vi kom 
dit. Han är väldigt duktig i skolan och är väldigt mån om att alla ska ha det bra. Hans 
samarbete med de andra fungerade väldigt bra och han var mycket engagerad och tog egna 
initiativ. Vi uppfattade honom dock som lite konflikträdd och han drog sig gärna undan lite 
om det blev lite livliga diskussioner.  
 
Mohamed: Är en pratsam kille som har många åsikter och strider starkt för dom. Han har en 
lite tuffare attityd och kan ibland uppfattas som arrogant. Han försöker alltid vinna alla 
diskussioner som han hamnar i genom att höja rösten. Många i gruppen ser upp till honom. 
Trots att han har en lite tuffare attityd så samarbetar han bra med övriga i gruppen och tar 
många egna initiativ. 
 
Olga: Är en lite blyg och tillbakadragen tjej. Hon är väldigt försiktig av sig och vill inte stöta 
sig med någon annan. Hon håller sig oftast till de andra tjejerna och vill inte gärna ha så 
mycket kontakt med killarna i klassen. Hemma på fritiden så har hon många tjejkompisar. 
Både svenska och invandrare. 
 
Ranjha: En glad men också lite blyg tjej som inte säger så mycket. Hon tar lätt åt sig åt vad de 
andra säger åt henne och har lite lätt för att missuppfatta saker och ta illa upp. Hon håller sig 
nära de andra tjejerna i gruppen och vill nästan knappt prata med killarna. Hon är väldigt 
duktig på skolarbetet och gillar skolan. Hon är också skärpt och observant av sig. 
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Diskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Eftersom att vi har gjort en undersökning om ett sådant begrepp som identitet så har det varit 
svårt att mäta det med enkäter. Vi har använt oss av mätmetoder som intervjuer och 
observationer för att få ett bredare resultat. Det finns däremot några faktorer som kan ha haft 
betydelse för hur resultatet blev. Speciellt då det gällde intervjuerna, där språkförståelsen kan 
ha spelat en liten roll. Vi hade försökt att utforma våra frågor så att de skulle vara lätta att 
förstå, men upptäckte att en del inte riktigt förstod. Så vi försökte att förklara frågorna på 
bästa sätt. Alla intervjuer har efter godkännande av eleverna spelats in på band och i efterhand 
renskrivit. Detta har vi gjort dels för att samtalen skulle kännas naturliga och spontana men 
även för att vi ville få med varje ord som sades. Vi anser att om vi skulle ha skrivit ner svaren 
efter varje fråga så skulle det blivit för många avbrott och det kunde upplevts som obekvämt 
för eleverna. När det gäller observationerna så tyckte vi ibland att det kunde vara lite svårt att 
observera då de pratade något annat språk mellan varandra som inte vi förstod. Fast det var 
oftast på rasterna som det kunde uppstå så vi upplevde inte det som ett egentligt problem. 
Rasterna skulle däremot ha varit bra tillfällen till att observera eleverna eftersom de pratar 
med varandra om mera privata saker, sånt som skulle kunna handla om deras identitet. 
 
Vi anser att våra intervjuer och observationer i vår undersökning har gett oss en god validitet. 
Första och sista tillfället använde vi oss av intervjuer för att kunna se om vi såg någon skillnad 
några veckor senare. Eftersom detta var bland det första som vi gjorde så kan vi inte ha 
påverkat deras svar. Vi hoppas däremot att vi lyckades påverka svaret till den andra intervjun 
på ett sätt så att deras identitet stärkts. Observationerna anser vi också gett positiva utslag 
eftersom vi såg en tydlig förändring undertiden vi var där. En av förändringarna var att vi såg 
att de blev betydligt mer öppna och vågade stiga fram. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Vårt arbete gick ut på att på ett bra och pedagogiskt sätt kunna stärka invandrarungdomars 
identitet genom gruppstärkande övningar. Vi ville med med detta utvecklingsarbete ge 
ungdomarna en trygg och stabil identitet. Identiteten är ett begrepp som går att förklara på 
många olika sätt. Vårt resultat får vi därmed jämföra med de olika definitioner som vi skrivit i 
bakgrunden. (Virta,1994, Söderlindh, 1990, Daun,1999 och Ålund 1997 med flera). 
 
Vår första fråga i intervjun var ”vem är du?”. Där samtliga ungdomar svarade med sina namn 
och vart de kommer ifrån, vilket är ganska logiskt, eftersom det är en viktig del av identiteten 
att tillhöra en grupp vilket Virta, (1994) påstår och som vi tagit upp i bakgrunden. Svaren i 
den andra intervjun blev exakt likadana. Detta tror vi beror på att de har samma sociala 
identitet.  
 
På fråga två ville vi att de skulle nämna några positiva egenskaper de har. Under första 
intervjun var de några som inte visste vad egenskaper var, så vi förklarade det. De flesta 
svarade att de var snälla och glada. Under den andra intervjun svarade Sabir att han blivit mer 
målmedveten, vilket gladde oss. Vi såg även detta under våra observationer. Denna fråga 
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valde vi att ha med för enligt Virta, (1994) speglar den personliga identiteten människans 
egenskaper. 
 
Tredje frågan handlar om vilket språk man talar i deras hemland och om de har möjlighet att 
tala det med någon här i Sverige. Det var en stor blandning av språk i gruppen, som ryska, 
arabiska, kurdiska och persiska. Alla hade någon att prata sitt hemspråk med. Den språkliga 
jaguppfattningen är känslan över att vara sig själv säger Vitra, (1994). Det är även bra att 
ungdomarna han möjlighet att så ofta som möjligt prata svenska och lära sig språket bra. Där 
igenom blir de lättare att integrera sig i det svenska samhället. Svensson, (1998) menar att 
invandrarens identitet är starkt förknippad med modersmålet och därför är det viltigt att deras 
språk bemöts positivt av omgivningen. På denna fråga skedde det ingen förändring under 
båda intervjuerna. Vår slutsats runt denna fråga är att fördelarna med att vara tvåspråkiga är 
många, då har man större möjligheter att komma i kontakt med många olika människor.  
 
Fråga fyra i vår intervju handlar om att ungdomarna var stolta över att komma från ett annat 
land. Där svarade alla att de var de vid båda intervjutillfällena. Alla var stolta över sitt 
hemland men inte allt som pågick där. Vi tyckte att det var modigt och starkt av dom att våga 
prata om det. Vi såg även att det var en diskussion som behövdes just då. Efter andra intervjun 
så tog vi en liten bensträckare och satte oss ute bland ungdomarna för att observera dem. Då 
uppkom det ett riktigt intressant ämne. Nämligen Irakkriget. Det blev ljudliga diskussioner 
mellan killarna. Alla tyckte inte riktigt samma sak och bråket var ett faktum. Vi kände då att 
det var dags att stoppa det hela och gick in i klassrummet och tog upp vad som hänt. Sen 
diskuterade vi det ett tag och alla fick säga vad de tyckte och tänkte. Samtalet slutade med att 
alla respekterade varandras åsikter. Vilket vi tyckte kändes väldigt bra. 
 
Då vi ställde frågan som handlade om hur ungdomarna trivdes i Sverige, så gjorde vi det för 
att vi tycker att det pratas mycket om rasism i Sverige. Vi ville få en liten insyn i hur 
ungdomarna trivdes i Sverige och hur de bemöts. Vi anser att det är viktigt att trivas i sitt nya 
land och inte blir diskriminerade på något sätt. Under första intervjun svarade de flesta att de 
trivdes i Sverige. Det var dock två stycken som svarade att Sverige var ett bra land att bo på 
men inte om man var invandrare. Vi fick liknande svar på andra intervjun. De som svarade att 
Sverige var ett bra land att bo i, men inte om man var invandrare hade bara bott här ett litet 
tag. Så vi hoppas att svaret skulle bli annorlunda om dom fick samma fråga om ett år eller så. 
 
Nästa fråga handlade om de tagit till sig den svenska kulturen sedan de flyttade hit. Hälften av 
alla ungdomarna sa sig tagit till sig den svenska kulturen, vilket var roligt att höra. De andra 
berättade att det tagit till sig vissa kulturella traditioner som jul och påsk. Att de inte tagit till 
sig så många traditioner i den svenska kulturen kan man förstå eftersom de inte är födda och 
uppväxta här. Vi tror inte heller att vi skulle ta till oss alla traditioner om vi flyttade till ett 
annat land. 
 
Vidare i intervjun frågade vi om de hade några svenska kompisar. Det visade sig att många  
ungdomar hade både svenska kompisar och invandrarkompisar. Det gör det lättare för dem att 
komma in i den svenska kulturen. Svaren på båda intervjuerna var liknande. Så vi såg ingen 
förändring. 
 
En annan fråga vi ställde var om de visst vad de ville göra i framtiden. Vi blev positivt 
överraskade över deras svar, de var målmedvetna och hade stora drömmar. Deras drömmar 
innefattade en framtid i Sverige. Vilket vi tolkade som att dom trivdes bra i landet och såg en 
framtid här. Vi fick samma svar på andra intervjun och märkte ingen förändring på frågan.  
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Sista frågan handlade om de firade sina hemlands högtider och traditioner. Då vi ställde 
frågan förstod vi att alla inte visste vad traditioner var eftersom de såg så frågande ut. Då 
förklarade vi det. Alla svarade då att de firade deras hemlands traditioner.  
 
Kristal-Andersson, (2001) menar att invandrare har en identitet som formas i hemlandet. 
Därför tycker vi att det var väldigt bra att de var stolta att komma från sitt hemland. 
Abercrombie, Hill och Turner (2000) anser att identitetsarbetet är något som pågår hela livet.  
 
Under det här arbetet har vi förstått en del av problemen invandrare kan ha med sin identitet 
genom all litteratur vi läst. Men i praktiken var det lite svårare att förstå tycker vi. Att försöka 
stärka identiteten på någon är ingenting som sker över en natt, på grund av att de är så många 
faktorer som spelar in är det svårt att se en förändring på endast några få tillfällen. Vi anser att 
den korta tid som vi förfogat över gör det svårt att se en markant skillnad. Men vi anser dock 
ändå att vi sett en liten skillnad. Många av ungdomarna har blivit mer öppna och självsäkra. 
De har blivit mer modiga och har tagit för sig mer. De har också vågat träda fram och ta plats 
mer och mer i våra övningar. Detta baserar vi till stor del på observationerna som vi 
kontinuerligt gjort.  
 
 
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att se en fortsatt forskning på ämnet identitet. Identitet är ett stort 
begrepp och det skulle behövas längre studier för att se någon riktigt stor förändring. 
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Bilaga 1

Intervju 
 
 

1. Vem är du ? 
 

2. Nämn några positiva egenskaper du har. 
 

3. a, Vilket språk talar man i ditt hemland ? 
 

 b, Pratar ni de språket hemma ? 
 

4.  Är du stolt över att komma från ett annat land? Om nej varför ? 
 
5. Trivs du med att vara invandrare i Sverige ? 

 
6. Har du tagit till dig den svenska kultur sen du flyttat hit ? 

 
7. Har du några svenska kompisar ? 

 
8. Har du några framtidsplaner ? 

 
9. Firar du din kulturs högtider ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Bilaga 2 

 
Rita av varandra 
 
Vi bad ungdomarna att rita av varandras ansikten. Detta skulle de göra utan att titta ner på 
pappret utan att bara titta varandra i ögonen. De skulle först rita av ansiktets konturer, därefter 
ögonens och munnens form. Sen avslutade dom med att visa varandra teckningarna. Sen 
skulle dom gå vidare och rita av en annan person. När alla hade ritat av varandra så 
återsamlades vi och bad dem välja ut olika bilder som speglade olika känslor. Till exempel så 
här ser jag ut då jag är glad, ledsen, arg och så vidare. 
  
Sen så pratade vi om bilderna och alla fick visa upp bilderna för varandra. 
Efter det så fick de samtala parvis. Det de skulle prata om var: 

- Vad la du märke till i den andre ansikte? 
- Vilket blev ditt första intryck av den andre personen? 
- Stämmer intrycket av din egen självbild? 
- Berätta något om dig själv? 

 
Målet med den här övningen var att deltagarna skulle måsta titta i varandras ögon och betrakta 
varandras ansikten, vilket öppnar upp stämningen. Det var meningen att de skulle visa tillit 
och våga vara ärliga mot sig själva och andra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Bilaga 3 

Line up 
 
Vi bad dem ställa sig på två led på golvet med ansiktet mot det andra ledet. Sen bad vi dem 
syna det motsatta ledet från topp till tå i 3 minuter. Efter det så vände dom sig om, så att de 
stod med ryggarna mot varandra. Sen skulle ledet som blev synat ändra 3 saker på sig själva, 
ex knäppa upp en skjortknapp, lägga håret bakom öronen och så vidare. 
Sen vände dem sig om så de hamnade ansikte mot ansikte igen. Sen fick de till uppgift att titta 
på en deltagare i det motsatta ledet och hitta de 3 saker som han/hon förändrat. Sen fortsatte 
de tills alla saker var lokaliserade. 
 
Sen diskuterade vi: 

- Hur det kändes att bli uppmärksammad av så många på en gång. 
- Hur det kändes att stå och studera det andra ledet. 

 
Målet med den här övningen var att det är viktigt att bli sedda i en grupp och att 
uppmärksamma andra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Bilaga 4 

 
Här är jag! 
 
Vi körde en heta stolen övning med de. Där vi sa att alla som tycker en sak eller står för ett 
påstående skulle ställa sig upp. 
 

- Tycker om att läsa böcker 
- Är emot djurförsök 
- Är allergisk mot någonting 
- Tycker om pizza 
- Är rädd för spindlar 
- Vill bli kändis 
- Är rädd att göra bort sig 
- Har svårt att tala inför grupp 
- Vågar vara annorlunda 
- Vågar bli arg 
- Kan ta kritik 
- Skulle kunna avstå från TV 
- Spelar något instrument 

 
Målet med den här övningen var att få de att våga stå för en åsikt och väcka deras nyfikenhet 
inför varandra i gruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Bilaga 5 

Uppdraget 
 
I den här övningen skulle de ställa sig parvis. En skulle den ena få en ögonbindel över ögonen 
och den andra skulle hitta på ett uppdrag och ge muntliga instruktioner till den ”blinde” så att 
han klarade av uppgiften. Detta gjordes 5 gånger och sen bytte de. 
 
Efter övningen så samtalade vi om: 

- Hur det kändes att vara utlämnad till en annan person. 
- Hur det kändes när någon litar på en. 
- Vad som krävs för att man ska lita på någon. 
- Hur det kändes att få positiv kritik. 
- Vilka egenskaper som är viktiga hos en ledare. 

 
Målet med den övningen var att se det som är bra hos varandra istället för det som är fel. Vi 
ville också påvisa vikten av att ha vänner som man kan lita på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
  Bilaga 6 

Rättning i ledet! 
 
I den här övningen bad vi deltagarna ställa sig på led efter egenskaper eller andra olika 
förutsättningar. Sen läste vi upp uppgiften och gruppen fick 2 minuter på sig att ordna ledet. 
 
Uppgifterna som vi gav var: 

- Efter ögonfärg (ljusast först, mörkast sist) 
- Alfabetisk ordning på namnet ( A först, Ö sist) 
- Ålder (Äldst först, yngst sist) 
- Hårfärg 
- Längd (längst först, kortast sist) 
- Födelsemånad (januari – december) 

 
Sen samtalade vi om: 

- De upptäckte något nytt hos en kamrat dom inte lagt märke till förut 
- Om de fick veta något nytt om någon 
- Hur gick samarbetet? 
- Tog någon rollen som ”ledare”? 

 
Målet med den här övningen var att hela gruppen skulle bli delaktig. Det skulle vara en 
samarbetsövning där de ska se varandra i ögonen och prata med varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Bilaga 7 

 
När jag var 10 år. 
 
Vi bad de tänka sig tillbaka till 10 års ålder. Sen fick de ett papper med 4 hörn. I första hörnet 
skulle de rita hur det såg ut där de bodde. I andra rutan skulle de skriva ner namnen på deras 
kompisar. I tredje rutan skulle de rita sin familj och i den fjärde rutan skulle de skriva deras 
största minnen från den tiden. 
 
Sen pratade vi om: 

- Hur mycket de bar med sig från deras barndom. 
- Hur de blev påverkade av den tiden. 

 
Målet med den här övningen var att de skulle bli sedda och få prata och minnas tillbaka saker 
från deras barndom och hemland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Bilaga 8 

Lära känna varandra 
 

Vi bad ungdomarna gå ihop två och två som inte känner varandra så bra för att intervjua 
varandra. De fick fråga vilka frågor de ville och sedan redovisades intervjuerna frivilligt. 
 
Målet med den övningen var att lära känna varandra och prata inför varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 




