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Abstrakt 
Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på hur lärare kan stärka identiteten hos elever 

med utländsk bakgrund. Vår undersökning har sammanställts i en litteraturstudie där vi valt 

att fokusera på vad sakkunniga i ämnet anser. Vi har i vår undersökning kommit fram till att 

en positiv inställning är grunden för att eleverna ska våga vara stolta över och visa sin 

utländska identitet. I arbetet framkom det att en dubbel identitet är att föredra då eleven 

behåller sin gamla identitet, samtidigt som eleven utvecklar en ny. Dessa två bildar 

tillsammans elevens identitet. Det framkom även att en god kommunikation mellan hemmet 

och skolan bidrar till en god identitetsutveckling då eleverna kan känna en trygghet. 
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Inledning 
Sverige är idag ett mångkulturellt land. Det innebär att elever som går i svensk skola inte 

alltid har svensk bakgrund. Många av dessa elever är antingen födda utomlands eller har 

föräldrar som är födda utomlands. Detta ställer höga krav på dagens lärare att kunna ta hänsyn 

till och belysa andra kulturer. Vi tycker att lärare måste tänka på sin attityd och sin inställning 

till andra kulturer. De måste även tänka på att undervisningen ska anpassas till varje elev, vare 

sig de kan svenska eller inte, vilket kan vara en svår uppgift för lärare. Vi har under vår 

lärarutbildning läst inriktningen svenska mot tidigare år och har då fått kunskaper inom ämnet 

svenska som andraspråk. Vi har då blivit uppmärksammade på att elever som inte var födda i 

Sverige kan känna sig kluvna och att de befinner sig någonstans mellan det ”gamla kända” 

och det ”nya okända”. Detta kunde vi även se under vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) inom lärarutbildningen. Vi anser därför att det är viktigt att som blivande lärare 

fördjupa oss i hur vi kan hjälpa dessa elever att hitta sig själva i allt det nya, det vill säga att 

hjälpa dem att hitta en stärkt identitet som de kan känna sig trygga med. 

 

Många människor talar om den svenska skolan som mångkulturell, utan att egentligen veta 

vad begreppet mångkultur betyder. Blivande lärare kräver att få större beredskap om hur de 

kan bemöta elever med utländsk bakgrund. Bengt Spowe (2003), universitetsadjunkt med 

särskilt intresse för involveringspedagogik i mångkulturell undervisning, anser att 

universiteten idag inte ger den kunskap som krävs, varken teoretiskt eller 

didaktiskt/metodiskt. Han menar att blivande lärare har rätt till denna förberedande kunskap 

och att även de flesta professionella lärare önskar fortbildning då även de saknar kunskap. Vi 

håller med Spowe och anser att mångkulturalism borde bli ett obligatoriskt ämne inom 

lärarutbildningen. 

 

”Många invandrarungdomar behöver få hjälp med att hitta en egen identitet som är oberoende 

av familjens, kulturens eller majoritetssamhällets påtvingade identiteter. ”Detta skriver Nader 

Ahmadi (2003, s. 12) som menar att människan kan ha svårt att uppleva en helhet när det 

finns motsättningar mellan samhällets kultur och den kultur som internaliseras genom primär 

socialisation. Ahmadi anser att det är viktigt att lärarna förstår hur föräldrar och barn påverkas 

av att komma till ett nytt land. Deras situation påverkas av migrationsprocessen som kan leda 

till social isolering, utanförskap och segregation. Det är också viktigt att skilja mellan 

krisreaktioner som flytten kan innebära och normala reaktioner. Ahmadi påpekar vikten av att 
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vara uppmärksam på den främlingsfientlighet som svenskar med utländsk bakgrund kan 

utsätts för.  

 

Ahmadi (2003) anser att det är viktigt för lärare att veta att många barn och ungdomar, oavsett 

om de själva är invandrare eller barn till invandrare, befinner sig i eller mellan två världar. 

Alltså att de lever mentalt både i hemlandet och i Sverige. På det sociala planet måste vi 

uppmärksamma deras starka sidor. Till dessa sidor hör exempelvis att de kan flera språk, att 

de bidrar till en kulturell mångfald samt de har kunskaper som utvecklas med andra kulturer. 

Det är något som är värdefullt.  

 

 

Förankring i styrdokumenten 
Inledningsvis förankras studien i styrdokumenten, Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) samt kursplanen i hemspråk, och i 

Barnkonventionen. 

 

Lpo 94 

Skolan är idag en mångkulturell plats där många olika individer och kulturer möts. Det är 

därför viktigt att lärare tar tillvara på den kulturella mångfalden. Så här står det skrivet i Lpo 

94: 

 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser. Det svenska samhällets internationalisering och den växande 

rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det 

egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har 

en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 5-6) 

 

Vidare står det att ”var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 

människas egenvärde” (ibid, s. 5). Alla som verkar inom skolan ska alltså respektera varandra 
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och se till varje individ, samt visa att alla har lika värde oavsett vart i världen de kommer 

ifrån. Det står även att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart” 

(ibid, s. 5). Det är viktigt att alla elever känner sig trygga i skolan och att de får chans att 

skapa en stark självkänsla och en stark identitet. 

 

Kursplan för hemspråk 

I inledningen av kursplanen för hemspråk står det: 

 

Modersmålet är av grundläggande betydelse för individens språk-, personlighets- 

och tankeutveckling. Det är ett medel för kommunikation, för att utveckla 

människans identitet och hennes förmåga att lära, men det är också nyckeln till det 

kulturella arvet och den egna kulturens litteratur. Undervisningen i ämnet syftar till 

att elever med annat hemspråk än svenska utvecklar sitt språk så att de därigenom 

kan få en stark självkänsla och en klar uppfattning om sig själva och sin 

livssituation. Undervisningen skall främja deras utveckling till tvåspråkiga 

individer med dubbel kulturell identitet. (Utbildningsdepartementet, 1994, s 24) 

 

I kursplanen för elevernas modersmål står det alltså att undervisningen ska främja en dubbel 

kulturell identitet alltså att de har rätt till två identiteter, både en svensk och en ”utländsk”. 

Modersmålet är viktigt för att eleverna ska kunna kommunicera med släkt och vänner men 

undervisningens syfte är inte enbart att eleverna ska utveckla sitt modersmål utan att de även 

ska utveckla sig själva och få en stark självkänsla. 

 

Barnkonventionen 

Även barnkonventionen visar att vårt studieområde är högst angeläget då de tar upp barnens 

rätt att behålla sin identitet. I artikel åtta Rätt att behålla identitet står följande: 

 

1. Konventionsstaterna åtar sig att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, 

innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa erkänns i 

lag, utan olagligt ingripande. 

 

2. Om ett barn olagligt berövas en del eller hela sin identitet, skall 
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konventionsstaterna ge lämpligt bistånd och skydd i syfte att snabbt återupprätta 

barnets identitet. (Helleberg, 1994, s 52) 

 

 

Syfte    
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur lärare kan stärka identiteten hos elever 

med utländsk bakgrund. Detta undersöks med hjälp av följande frågeställning: 

 

• Hur kan eleverna behålla sin etniska kulturella identitet och samtidigt få en ny svensk 

kulturell identitet som tillsammans fungerar som en slags dubbel kulturell identitet? 

 

Begreppsdefinition 

Enligt Nationalencyklopedin (1992) betyder ordet identitet att människan är medveten om sig 

själv och att hon är en unik individ. Identitet för oss visar vem människan är och att hon är 

speciell. Vi har i vårt examensarbete kontinuerligt valt att använda oss av följande begrepp: 

elever, modersmål och utländsk bakgrund. Vi har valt att använda ordet elever framför barn 

på grund av att arbetet riktar sig till lärare och lärarstudenter. Modersmål samt 

modersmålsundervisning är de benämningar som används i skolan i dag och därför har även 

vi valt att använda dem. Tidigare har det kallats för hemspråk samt hemspråksundervisning 

men 1997 ändrade riksdagen benämningen (Ing-Mari Parszyk, 1999). Anledningen till att vi 

har skrivit kursplan för hemspråk är att den skrevs 1994, alltså innan riksdagen tog sitt beslut. 

Den sista benämningen vi har valt att använda oss av är elever med utländsk bakgrund istället 

för invandrarelever. Vi anser, precis som Parszyk (1999), att benämningen invandrare är 

kränkande och att det ”drar alla över en kam”. I de fall vi har använt invandrare eller 

invandrarelever är i samband med att eleverna själva har invandrat till Sverige och/eller att 

benämningen behövs i sitt sammanhang. Vi vill dock tillägga att vi inte har ändrat dessa ord i 

citat men att vi använder ordet barn när det gäller barn kontra föräldrar. 

 

 

Metod  
Uppsatsens syfte besvaras med hjälp av litteraturstudier. Ursprungligen tänkte vi genomföra 

en kvalitativ studie på Rinkebyskolan i Stockholm eftersom de har en hög andel elever med 
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utländsk bakgrund. Vi ville genomföra studien där på grund av att vi har fått kännedom om att 

de har arbetat fram ett bra arbetssätt för elever med utländsk bakgrund. De hade tyvärr inte tid 

att ta emot oss och därför har vi valt att med litteraturstudie som metod fokusera på den 

litteratur som finns inom ämnet.  

 

Uppsatsen tar fasta på hur sakkunniga i ämnet, såsom exempelvis forskare, kan förmedla 

kunskap som leder till att lärare kan stärka identiteten hos elever med utländsk bakgrund. Det 

finns mycket skrivet om ämnet som kan nyttjas till analys och reflektion i förhållande till 

uppsatsens syfte och frågeställning. Med litteraturstudium som arbetssätt har vi använt den 

kvalitativa metoden. Holme & Solvang (1997) anser denna lämplig när forskarna vill få 

förståelse för människan och hennes livsvärld. Denna metod är i motsats till den kvantitativa 

metoden som, enligt Patel & Davidsson (1994), är inriktad på statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder. Vi har använt oss av den hermeneutiska tolkningsmetoden som gör det möjligt 

att gå in på djupet i det redan skrivna materialet. Enligt Patel & Davidsson har forskaren inom 

hermeneutiken större öppenhet inför förståelse och tolkning. Forskaren använder sig av sin 

egen förförståelse och den kunskap han eller hon redan har om ämnet. De anser att det inte är 

ett hinder utan en fördel för forskaren att kunna använda sin förförståelse vid tolkningar eller 

analyser. En hermeneutisk forskare börjar med att se helheten för att sedan gå in på delarna. 

Vi har tolkat texten mot bakgrund av vår egen förförståelse och våra kunskaper inom ämnet. 

 

Material 

Materialet utgörs av rapporter, avhandlingar samt övrig relevant litteratur. Vårt fokus har 

legat på litteratur som behandlar den svenska skolan, därför har vi inte behandlat utländsk 

litteratur. Vi hade sedan tidigare kurser redan viss litteratur inom ämnet men har även använt 

oss av annan betydelsefull litteratur. Vi har främst använt oss av sökorden ”identitet” och 

”kultur” men även sökt på kunniga författare inom ämnet. Med kunniga författare menar vi 

bland annat forskare inom mångkulturalism och tvåspråkighet som vi har fått kännedom om. I 

arbetet har vi även använt oss av litteratur som lärare vid universitetet har rekommenderat. Vi 

har i första hand nyttjat litteratur efter 1990 för att lyfta fram det senaste inom ämnet. 

 

Presentation av litteraturen 

Nedan följer en presentation av studiens huvudsakliga referenser: 
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Nader Ahmadi (2003) är redaktör för Ungdom, kulturmöten, identitet. Boken belyser 

invandrarungdomar som befinner sig i samhällets utkant. Han menar att det är viktigt att 

lärare har kunskap om de olika kulturella bakgrunder som ungdomar med utländsk bakgrund 

har. Han tar bland annat upp invandrarungdomars jag- och identitetsuppfattning. Följande 

artikelförfattare har använts: 

 

* Nader Ahmadi, docent i sociologi och lektor vid Institutionen för socialt arbete 

vid Stockholms universitet. Han forskar även kring kulturens och migrationens 

betydelse för synen på individualitet, identitet och sexualitet. Hans kapitel heter 

Om jaguppfattningens betydelse för tolkningen av sociala roller. 

* Riyadh al-Baldawi, filosofie doktor i medicin, psykiatriker, psykoterapeut 

samt verksamhetschef vid Orienthälsan. Han forskar kring migrationens och 

integrationens psykosociala aspekter. Hans kapitel heter Migration och 

familjestruktur. 

* Annick Sjögren, docent i etnologi och dekan för lärarutbildnings- och 

utbildningsvetenskapsnämnden vid Södertörns högskola. Hon forskar om 

internationell migration och utbildningens dimensioner. Hennes kapitel heter 

Kulturens roll i identitetsbyggandet. 

 

Lars Dencik, professor i socialpsykologi och ledare för Center for Barndoms-/ 

Familieforskning vid Roskilde Universitet i Danmark. Han har bland annat forskat om social 

identitet samt om integrations- och segregationsprocesser i mångkulturella samhällen. Han har 

skrivit kapitlet Hemma i hemlösheten. 

 

Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg är redaktörer för Svenska som andraspråk. I boken 

sammanfattas mer än 25 års forskning inom ämnet och där svenska som andraspråk belyses 

på flera olika sätt. I studien har följande artikelförfattare refererats: 

 

* Monica Axelsson, universitetslektor i tvåspråkighet med inriktning på svenska 

som andraspråk vid centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms 

universitet. Hennes kapitel heter Skolframgång och tvåspråkig utbildning. 

* Kerstin Nauclér, doktorand vid Institutionen för lingvistik vid Göteborgs 

universitet. Tidigare föreståndare för Nationellt centrum för svenska för 



 

 7

invandrare (sfi) och svenska som andraspråk vid Lärarhögskolan i Stockholm. 

Hennes kapitel heter Barns språkliga socialisation före skolstarten. 

* Margareta Holmegaard, universitetslektor i svenska som andraspråk vid 

Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Tillsammans med 

Inger Wikström, filosofie magister i engelska, tyska, pedagogik, svenska som 

andraspråk och samhällskunskap samt lärare i Göteborg, har Holmegaard skrivit 

kapitlet Språkutvecklande ämnesundervisning. 

 

Gunilla Ladberg är filosofie doktor i pedagogik samt författare. Hon har även kurser i 

språkinlärning, flerspråkighet, om hjärnans arbetssätt samt om lärande och pedagogik. I 

studien används främst boken Skolans språk och barnets – att undervisa barn från språkliga 

minoriteter som främst vänder sig till pedagoger som ska undervisa elever med annat 

modersmål än svenska. Ladberg understryker att boken inte handlar om hur lärare ska 

undervisa utan om varför. Hon tar även upp vad lärare bör tänka på när de undervisar elever 

med utländsk bakgrund. I vår studie har vi också använt oss av rapporten Skolans roll för 

barns språk, kultur och identitet där Ladberg har sammanställt föreläsningar till Rädda 

Barnen. I rapporten refererar hon till bland andra specialläraren Gunilla Hägglund och 

modersmålsläraren Nabila Alfakir, forskaren Pirjo Lahdenperä samt Skolverkets expert 

Denho Özmen. 

 

Jonas Otterbeck forskar i islamologi vid Lunds universitet och har skrivit sin avhandling inom 

studiefältet Islam i Sverige. Han har bland annat undervisat på Internationell Migration och 

Etniska Relationer (IMER) vid Malmö högskola och i Islamologi vid Teologiska institutionen 

vid Lunds universitet. I studien används boken Islam, muslimer och den svenska skolan där 

författaren tar upp religionens betydelse för identiteten.  

 

Seija Wellros har arbetat som lärare i många år men är i grunden utbildad till psykolog. Hon 

har skrivit många böcker om elever med utländsk bakgrund och relaterar ofta till sig själv och 

sin familj på grund av att hon själv har invandrat till Sverige från Finland. Hon drar paralleller 

mellan elever från Mellanöstern och elever från Finland som hon anser hamnar i samma 

situation när de kommer till Sverige. I sina böcker använder hon sig ofta av psykologiska 

förklaringar och analyser. I vår studie används flera av hennes böcker men främst Ny i klassen 

–Om invandrarbarn i svenska skolan. 
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Ing-Marie Parszyk är forskare i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har bred 

erfarenhet som lärare, både som klasslärare, speciallärare samt lärare i svenska som 

andraspråk. I sin doktorsavhandling En skola för andra – minoritetselevers upplevelser av 

arbets- och livsvillkor i grundskolan tar hon bland annat upp de möjligheter och problem som 

minoritetselever har i dagens skola. Med minoritetselever menar hon de elever som kommer 

från språkliga eller kulturella minoritetsgrupper. 

 

 

Litteraturstudium 
Undersökningen av litteraturen görs med hjälp av fem huvudteman: identitet, kultur, religion, 

språk samt skolans roll. 

 

Identitet 

Enligt Seija Wellros (1992) tar det både tid och energi att skaffa sig, och än mer behålla, en 

identitet, oavsett om det gäller könsidentitet, etnicitet eller yrkesidentitet. Detta är en ständigt 

pågående förhandling mellan individen och dennes omgivning. Sökandet efter identiteten 

pågår hela livet, det börjar när vi är barn och fortsätter även när vi är vuxna. Efterhand ersätts 

sökandet av ett ständigt testande om huruvida den egna bilden bekräftas av omgivningen. För 

att eleverna ska känna sig trygga i sin identitet påpekar Margareta Holmegaard & Inger 

Wikström (2004) att ”vår attityd till olika språk, kulturer och till varandra är ändå mest 

avgörande för hur väl skolarbetet skall lyckas och för att eleverna skall få en positiv 

utveckling” (ibid, s. 565).  Elisabeth Gerle (2002) håller med men påpekar att en viktig 

komponent är att olika språkliga, etniska, religiösa och kulturella särdrag inte ska ses som 

något hinder, utan något som berikar helheten. Annick Sjögren (2003) anser att det är 

människans egenskaper och handlingar som skapar hennes identitet, men påpekar även hon att 

omgivningens syn har stor betydelse. Identitetsbyggandet påverkas av livshistorian men även 

av de samhällsvillkor som personen lever i. 

 

Det finns ingen som kan välja den perfekta egna identiteten. Däremot kan vi vilja vara någon 

eller något. Viljan kan vi sedan uttrycka i ord och handling. Men omgivningen måste 

acceptera och bekräfta den bilden personen velat ge av sig själv. Sker inte detta måste 

personen börja om på nytt anser Wellros (1992). Många elever som har utländsk bakgrund 
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testar vuxna och lärare genom att i diskussioner förhandla om sin etniska identitet och dess 

rangordning i folkgruppshierarkin. De börjar ofta med att nedvärdera den folkgruppen de 

tillhör men när inte den vuxne håller med om denna bild måste eleverna skapa en ny bild. 

Wellros (1998) hänvisar till Lange & Westin som gör skillnad på objektiv och subjektiv 

identitet. Objektiv identitet är det som andra uppfattar eller tilldelar individen. Subjektiv 

identitet är det individen tror om sig själv, den egna självuppfattningen. 

 
Eleverna behöver sin barndomsidentitet. Om de inte kommer ihåg sitt ursprung händer något 

med deras identitet och de kan känna att något fattas. Minnena kan bli fantasier och svaren på 

frågorna kan bli påhittade. Gunilla Ladberg (2000:b) påpekar även att det inte bara är viktigt 

att känna tillhörighet med sitt ursprung utan att det även är viktigt att leva här och nu. Hon 

menar att om vi kallar elever med utländsk bakgrund för invandrare ger vi dem samma 

identiska ursprung och genom det förminskar vi människor. Eleverna har rätt till ett 

erkännande av deras kulturella bakgrund. 

 

Sjögren (2003) lyfter fram två olika sätt som individen kan ses på. De kan delas upp i två 

grupper; antigen sätts individens värde före gruppen (individualism) eller så är den sociala 

enheten villkoret för individens existens (holism). I ett nytt land tvingas individen att tänja på 

sina regler. Allt som är nytt i det nya landet tolkas genom de tankeramar och 

tolkningsmönster som de alltid har haft. Så småningom ändras ramarna för att de ska kunna 

anpassas till det nya. ”De invandrare som vill komma in i samhället lär sig att utveckla de 

egenskaper som passar vad de uppfattar som den svenska normen, samtidigt som de lär sig 

tona ned sådant som bryter mot normen” (Sjögren, 2003, s. 30). 

 

Den dubbla identiteten 

Lars Dencik (1993) skriver om vad som definierar judisk identitet och hur denna kan förenas 

med vad han kallar ”svenskheten”. Dencik talar om den judiska triangelns tre hörn som tre 

hörnstenar: religion, folktillhörighet och sionism, det vill säga känslan för sitt hemland. Mot 

bakgrund av vår kännedom om den judiska identiteten kan bilden tillämpas på andra etniska 

grupper. De judiska begreppen ersätts då med de mer allmänna: religion och kultur som 

livsstil samt om språket som de tre hörnstenarna (se figur 1). 
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Parszyk (1999) talar även om liknande begrepp men då i form av kultur som livsvillkor som 

innefattar språk, identitet och religion. Ladberg (1991) tar upp skolans roll för elevernas 

språk, kultur och identitet. Enligt Dencik (1993) är människans identitet ett helhetsbegrepp 

där kultur, religion och språk är viktiga delar vilket även stöds av Parszyk och Ladberg. 

Dencik menar vidare att den judiska identiteten är skapad inom ramen av dessa tre hörnstenar. 

Om vi kan tala om en ”judiskhet” kan vi även tala om en ”svenskhet” (se figur 2).  

 

JUDISKHET 

RELIGION 

KULTUR 

SPRÅK 

Figur 1. Identitetens hörnstenar 



 

 11

 
 

Vad Dencik (1993) vill visa med dessa två trianglar är hur den som kommer till ett nytt land 

kan leva i en dubbel identitet. Om vi, liksom Dencik, låter trianglarna överlappa varandra 

bildar de en stjärna (se figur 3). Stjärnan symboliserar att de två identiteterna sammanfaller. 

Ingen utesluter den andra, utan tillsammans bildar de en enhet. De båda referensramarna, eller 

perspektiven på tillvaron, är giltiga på en och samma gång. Dencik talar om att han både är 

”svensk” och ”jude”, men också ”svensk jude”. Hans stjärna bildar alltså en ”dubbel 

identitet”, något som han framhåller som en berikande helhet för individen, och även för det 

sammanhang som individen lever i. 

 

SVENSKHET 

RELIGION 

KULTUR 

SPRÅK 

Figur 2. Identitetens hörnstenar 
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Wellros (1992) skriver att det är fullt möjligt för elever med utländsk bakgrund att ha en slags 

dubbel identitet. De kan till exempel vara både turkar och svenskar, huvudsaken är att 

omgivningen anser det som en möjlighet. Eleverna kan alltså vara turkar hemma bland 

familjen och släktingarna, men i skolan kan de vara svenskar och tala svenska med sina 

klasskamrater och lärare. Hon menar dock att det kan ta lång tid innan eleverna bildar denna 

dubbla identitet. Wellros tycker att det handlar om att de ska få tid till att anpassa sig till 

situationen. Lärare kan dock inte tvinga en elev till att anpassa sig direkt till allt som är nytt 

för dem. En sådan process kan ta lång tid, då det kan vara svårt att veta vad det är eleverna 

ska anpassa sig till. Om eleven inte förstår samhällsstrukturen i den nya tillvaron och heller 

inte känner till de nya reglerna i vardagsumgänget försvåras möjligheterna att skapa en ny 

trygg identitet. 

 

Även Parszyk (1999) belyser att det krävs ett erkännande av omgivningen för att identiteten 

ska skapas, då människan formas utifrån hur andra uppfattar en. Det kan bli problematiskt om 

självbilden inte stämmer överens med omgivningens bild. I Parszyks undersökning hade 

eleverna en känsla av att varken tillhöra den svenska eller egna familjens etniska grupp. 

Eleverna måste då skapa en ny identitet som passar i livet, vilket hon kallar för en tredje 

 

RELIGION 

KULTUR 

SPRÅK 

Figur 3. En dubbel identitet 

 

RELIGION 

KULTUR 

SPRÅK 
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identitet. Denna tredje identitet har samma funktion som Denciks (1993) dubbla identitet. 

Dencik menar att den svenska och den judiska identiteten läggs på varandra medan Parszyk 

menar att de två tillsammans bildar en ny identitet som hon kallar för den tredje identiteten. 

Parszyk menar att risken finns att dessa elever känner att de befinner sig mitt emellan de båda 

identiteterna, vilket kan resultera i att de känner utanförskap i fråga om sin identitet. Hon 

hänvisar till Lpo 94 där det står att syftet med modersmålundervisningen är att utveckla 

eleverna till tvåspråkiga individer som har en dubbel identitet. Parszyk menar att det finns de 

elever som är svenska elever i skolan men som klart visar sin etniska tillhörighet i hemmiljön. 

Dessa elever kan ändå trivas i skolan för att de enligt Parszyk har hittat en tredje identitet. 

Hon påpekar, i likhet med Dencik, att det är viktigt att eleverna inte tvingas till att välja 

nationalitet utan att de med fördel kan ha båda eller flera. I sin avhandling ger Parszyk en 

fallbeskrivning av en pojke. Denna pojke har inte en klar identitet utan slits mellan att vara 

latinamerikan av sina föräldrar och svensk av sina lärare. Enligt Parszyk strävar han efter att 

dessa världar ska överensstämma. Parszyk menar att det är så för många elever när de börjar 

skolan, men att det syns tydligast när eleverna har en annan kulturell bakgrund. Hon anser att 

det handlar om att hitta vägar för att klara av de svårigheter som uppstår när hem och skola är 

olika och att eleven med fördel kan välja en tredje identitet. 

 

När Sjögren (2003) talar om att det är svårt att flytta till ett nytt land lyfter hon i viss mån, i 

likhet med Dencik (1993), fram den dubbla identiteten. Sjögren menar att det eleven byggde 

upp i hemlandet i form av kultur och socialt kapital förlorar i värde i det nya landet. Ofta 

måste eleven bygga upp en ny identitet, lära sig ett nytt språk samt lära sig ett nytt sätt att 

umgås. Det är dock viktigt att ha plats för sitt gamla jag i allt det nya. Det kan till exempel 

vara att umgås med landsmän, med familjen eller att åka till hemlandet ibland. Det är också 

svårt för de elever som är födda i Sverige och som kallas elever med utländsk bakgrund. 

Sjögren menar att de måste ha rätt till att tala ett annat språk i hemmet och ha andra kulturella 

traditioner. Det sätts upp en gräns mellan dem och ”svenskarna”. Det försvårar ytterligare 

deras försök att hitta en plats i samhället. De eleverna måste både få känna en historia i 

Sverige där de är födda och en historia där deras föräldrar har sina rötter, de har en dubbel 

identitet. 

 

I vår studie har vi med stöd av Dencik (1993), Parszyk (1999) och Ladberg (1991) använt oss 

av kultur, religion och språk som teman. 
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Kultur 

Kultur har många olika definitioner och enligt Wellros (1993) kan detta ord bland annat syfta 

på personlig livsform och kollektivt medvetande. Kultur blir nästan synonymt med 

grupptillhörighet och identifikationsgrund. Denna kultur kan bli osynlig för dem som lever 

mitt i den, den är så vanlig för dem att de inte tänker på den. För personer som lever i en 

annan kultur kan situationen bli förvirrande då de inte förstår någon annan kultur än sin egen. 

 

Parszyk (1999) menar att vi måste se andra kulturers särskilda värden istället för samma eller 

likvärdiga värden. Detta för att alla kulturer har ett unikt värde. För att vi ska kunna göra det 

måste vi vara öppna för andra kulturer. Med kultur menar hon livsvillkor som bland annat 

innefattar språk, identitet, religion samt minoritetsgrupp. Hon påpekar även att för varje ny 

generation förnyas kulturen, vilket kan förklaras med att den ska anpassas till omgivningen. 

 

Att tillhöra en minoritet 

Kerstin Nauclér (2004) skriver att det kan vara svårt att tillhöra en minoritet för en del elever 

som undervisas i majoritetens skola. Problemen i skolan kan i mycket bero på minoritetens 

underordning i samhället. Denna visar sig i att majoritetslärarna har låga förväntningar på 

eleverna som tillhör minoriteter. Nauclér anser att problemet även visar sig i att skolan inte 

kan ta tillvara på och uppskatta de erfarenheter, kunskaper och färdigheter elever från 

minoriteter har. Detta leder till att eleverna inte känner en säkerhet i sin kulturella identitet, 

vilket kan leda till att eleverna tar avstånd från skolan. Nauclér tycker att det även kan leda till 

att eleverna istället tar avstånd från sin kulturella identitet som då leder till en osäkerhet och 

utanförskap i båda grupperna. Att pedagoger har en viktig roll för elevernas identitet anser 

Nauclér vara självklart. För att bättre kunna ta tillvara på elevernas erfarenheter, kunskaper 

och färdigheter måste pedagogerna som arbetar med eleverna få möjlighet att samtala om 

grundläggande funderingar som rör det gemensamma arbetet med eleverna från minoriteter. 

Nauclér ger några rekommendationer till pedagogerna som arbetar med minoritetselever. Hon 

menar att det är viktigt att se eleverna som individer och inte som kulturer, att lärarna blir 

medvetna om sina egna förväntningar och hur dessa styr samspelet mellan eleverna och 

pedagogerna, att lärarna skapar en positiv miljö som stärker elevernas självkänsla, att lärarna 

låter eleverna tala så att de utvecklar sitt språk samt att lärarna inte ger eleverna för enkla 

uppgifter eftersom de måste få en utmaning för att kunna utvecklas. 
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Sjögren (2003) betonar att omgivningen (hemmet, barnomsorgen, skolan samt samhällets 

andra institutioner som media, fritidsverksamhet och vården) måste tro på de elever som 

invandrar till Sverige, det vill säga att de har en positiv inställning till elevernas utveckling. 

Med rätta insatser kan dessa elever bli flerspråkiga och ges möjlighet till mångkulturalism 

som båda kan ge stor utdelning. Sjögren menar att flerspråkighet och mångkulturalism oftare 

ses som en nackdel än som en resurs. Hon väcker frågan om varför det inte skulle vara 

någonting positivt att kunna flera språk eller att ha erfarenhet från andra länder och kulturer. 

 

Enligt Jonas Otterbeck (2000) kan sökandet efter identiteten leda till tvivel. Elever med 

utländsk bakgrund frestas ofta att bli svenska som majoriteten och slippa vara en av dem som 

alla har föreställningar om. Uppfattningen om vad som är normalt ändras i och med att 

eleverna blir äldre. Det som föräldrarna har talat om när barnen var små stämmer inte överens 

med det som klasskamrater och övriga samhället talar om. Dessa elever kan känna sig 

ifrågasatta och nedvärderade vilket ger dem identitetsproblem. 

 

Kulturens betydelse för identiteten 

Sjögren (2003) påpekar att det är viktigt att veta att kulturen inte ensamt styr och bestämmer 

personens agerande, men genom att lära sig om andra kulturer kan människor lättare få en 

förståelse för varför vissa personer agerar som de gör. Hon menar att de personer som 

invandrar till Sverige har med sig kulturella referenser från sitt hemland. Dessa referenser 

påverkas när de kommer till Sverige. Det är individuellt hur de påverkas av allt det nya men 

även hur mycket som förs över till barnen och hur de hanterar det. Wellros (1992) lyfter fram, 

precis som Sjögren, skillnader mellan en individualistisk och en holistisk jaguppfattning. Hon 

anser att många elever med utländsk bakgrund har uppfostrats till ideal som anses vara de 

rätta i grupporienterade kulturer. Dessa elever har lärt sig att det är familjen och släkten som 

utgör grunden i samhället. Mamman har sin roll, pappan har sin, den äldsta sonen har sin och 

så vidare och då utgår familjen ofta från kollektiva beslut. Sjögren skriver att när dessa elever 

kommer till en svensk skola kan de få en chock. De förväntar sig att läraren ska lära ut 

kunskapen och att läraren ska hålla ordning i klassen. Många elever med utländsk bakgrund 

blir förvirrade då de svenska klasskamraterna frågar dem vad de själva tycker. Hela den 

västerländska kulturen, och då även den svenska skolan samt det svenska samhället, är väldigt 

individorienterat. Lärarna lägger stort ansvar på den egna individen och den enskilda eleven. 
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Här får eleverna till exempel planera sina egna skoldagar. Lärarna kan ofta fråga eleverna vad 

de tycker och vad de vill lära sig. 

 

Denho Özmen (1991) talade under sin föreläsning Kulturkonflikter hos invandrarbarnen om 

att föräldrar kan få det svårt att uppfostra sina barn eftersom de själva har blivit uppfostrade 

på ett annat sätt än som är vanligt i Sverige, vanligtvis i ett kollektivt samhälle. Han menar att 

lärare ibland kan be eleverna att uppmana sina pappor att hjälpa till mer hemma. Özmen 

tycker att det är fel för han menar att genom att säga så nedvärderar man föräldrarna inför 

eleverna och eleverna kan på grund av det se ner på sina föräldrar. Han påpekar dock att det är 

viktigt att eleverna får en förankring i Sverige där de numera bor. Att benämna elever som är 

födda i Sverige för invandrare kan resultera i att de inte bryr sig om Sverige och det svenska 

samhället. Genom att förklara elevernas beteende som en del i deras kultur gör vi deras 

beteende till någonting exotiskt. Özmen skriver att dessa barn behöver rötter i Sverige 

eftersom de är på väg in i det svenska samhället. De är på väg mellan föräldrarnas kultur och 

den svenska, men de blir invandrarbarn istället för de nya svenskarna. Det kan få följande 

konsekvenser för eleverna: identitetslöshet, dåligt självförtroende, kulturkonflikt samt 

samhällskonflikt. Identitetslösheten gör att de söker förebilder på skolan men när 

modersmålslärarna försvinner blir det ännu svårare för eleverna. De kan inte tåla hur mycket 

förnedring som helst och därför kan de börja slå tillbaka, till exempel genom att svära åt 

lärare.  

 

Även Ahmadi (2003) diskuterar betydelsen av en medveten identitet och jaguppfattning. Han 

framhåller att för varje gång en människa möter en ny kulturell miljö ändras personens 

identitet. Om kulturerna skiljer sig mycket åt kan det resultera i att personens värdesystem 

inte blir någonting värt i det nya samhället. Det kan också resultera i att personen inte kan 

identifiera sig med samhällets sociala grupper. Ahmadi anser att ungdomarna måste återfå 

känslan av inre integritet för att överkomma identitetskrisen. Det räcker inte med att ändra sitt 

värdesystem utan omgivningen måste även ge dem möjlighet att identifiera sig med samhället, 

alltså att ungdomarna får ett socialt erkännande. Om en person har byggt upp sin identitet 

genom gruppen och kommer till ett land där individen går före gruppen kan det enligt Ahmadi 

uppstå en identitetskris. Han beskriver betydelsen av jaguppfattningen på följande sätt: 

 

Varför är det så viktigt att ha en identitet? En identitet ger en person en fast punkt i 

hennes omgivande universum och en grund att stå på; möjliggör för denna att 
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känna tillhörighet och att förstå sin plats i sin omgivning. De invandrarungdomar, 

vilkas jaguppfattning avviker avsevärt från den dominerande uppfattningen i det 

svenska samhället och som dessutom upplever uteslutning och diskriminering, 

riskerar att inte bygga upp en egen personlig identitet. På grund av avsaknad av en 

identitet i det svenska samhället känner sig många invandrarungdomar som 

främlingar i detta samhälle som råkar vara det enda samhälle de verkligen tillhör. 

Man kan kalla dessa ungdomar för ”varken-eller-människor”, d.v.s. de identifierar 

sig varken med den svenska eller med den ”hemländska” kulturen; de upplever 

varken tillhörighet till det svenska eller det ”hemländska” samhället; de 

solidariserar sig varken med det svenska eller det ”hemländska” samhället; de har 

varken några rötter i ”hemlandet” eller i Sverige. De är varken härifrån eller 

därifrån. De har lämnat någonstans men inte anlänt någon annanstans. De befinner 

sig i ett kulturellt och nationellt ingenmansland (Ahmadi, 2003, s. 72). 

 

Ahmadi (2003) menar att i denna identitetslöshet är det lättare att förneka de normer och 

regler som finns i samhället och dessutom ifrågasätta lagarnas legitimitet. Om individen inte 

lär sig att respektera sin egen kultur lär individen sig heller inte att respektera andras kulturer. 

Detta betyder enligt Ahmadi att om de elever som kommer till Sverige från andra kulturer inte 

känner att deras kultur är respekterad här, kan det resultera i att de inte heller respekterar vår 

kultur. Elevernas föräldrar kan ha svårt att hantera sådana situationer och väljer istället att stå 

utanför och göra sig onåbar inför den nya kulturen och istället sluter de sig till sin kultur och 

uppfostrar barnen enligt sin tradition. Ahmadi säger att vi dock inte får glömma att alla 

människor har en personlighet. Vi får därför inte enbart utgå från deras gemensamma kultur i 

möten med dem, utan vi måste se dem som individer och se deras specifika och personliga 

drag. 

 

Elever med utländsk bakgrund har med åren benämnts på olika sätt. Att kalla dem för 

invandrare är enligt Parszyk (1999) kränkande på grund av att det förnekar deras etniska och 

kulturella bakgrunder. De har benämnts som invandrarbarn, invandrarelever och 

invandrargrupp, vilket senare har utvecklats till elever med annat hemspråk än svenska. Nu 

nämns eleverna som tvåspråkiga elever med dubbel kulturell identitet. Att ge eleverna en 

identitet som invandrare hämmar deras identitetsutveckling, vilket kan resultera i en 

identitetsförvirring. Förslaget enligt Parszyk är att vi istället för elever med 

invandrarbakgrund nämner dem som två- eller flerkulturella elever. På så sätt belyser vi den 

kulturella rikedomen samt ger eleverna ett erkännande av deras ursprungskultur. 
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Pirjo Lahdenperä (1991) menade i sin föreläsning Identitetsutveckling i tvåkulturell miljö att 

identiteten påverkas av självuppfattningen i identitetsutvecklingen. Hon kom från Finland till 

Sverige som 19-åring. Lahdenperä hade då en positiv identitetsutveckling bakom sig och 

kunde därför strunta i kommentarer som att det var fel att komma från Finland eftersom hon 

inte tyckte det själv. Hon påpekar dock att det är annorlunda för de minoritetsbarn som växer 

upp i Sverige. Deras identitet formas här, de eleverna har alltså inte en stark identitet att luta 

sig tillbaka på. 

 

 Otterbeck (2000) tycker också att lärare borde se föräldrarna och andra släktingar till 

eleverna med utländsk bakgrund som en resurs. De kan ha stor kunskap om andra länder, 

samhällen, religioner och så vidare vilket de kan berätta för eleverna i klassen. Otterbeck har 

intervjuat en lärare som under ett besök på ett museum fick se en helt annan sida av en av sina 

elever. Under den historiska utställningen fick eleven hjälpa sina klasskamrater att översätta 

arabiska texter, förklara islam och vad olika föremål betydde. Han kunde då vara stolt över 

sitt arabiska kulturarv och visa att det var någonting fint och dessutom visade klasskamraterna 

större förståelse för det efter besöket. Han fick ett stärkt självförtroende efter det. Det är 

viktigt för elevernas utveckling att de får sin identitet bekräftad och respekterad. Otterbeck 

påpekar dock att skolan inte får tvinga på en elev en identitet. Om en elev har föräldrar från 

exempelvis Turkiet betyder inte det att eleven kan en massa saker om religionen och landet. 

Eleven kan känna full samhörighet med den svenska kulturen men exempelvis ha en annan 

religion. Otterbeck menar att ingen elev (och ingen annan heller) ska behöva ge upp eller 

bekräfta sin religion för andra personer bara för att eleven går i en svensk kommunal skola. 

 

Religion 

Religionen har stor betydelse för identiteten och är en av Denciks (1993) hörnstenar. 

Otterbeck (2000) tycker att religionen har stor betydelse för elevernas identiteter och ger 

exempel på detta genom att tala om religiös klädsel samt religiösa traditioner. Religion kan 

ofta blandas ihop med kultur och därför inleds stycket med en definition av skillnaden mellan 

dem. 
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Skillnad mellan religion och kultur 

Otterbeck (2000) gör skillnad på religion och kultur, men påpekar dock att det är svårt på 

grund av att människor ofta kopplar dem samman. Han gör en bildlig tolkning av att 

religionen är en del av kulturen genom att förklara kulturen som en fisk och religionen som en 

torsk. Otterbeck betonar att religionen skapas i ett kulturellt sammanhang. De troende 

upplever det dock som skilt från kulturen på grund av att religionen är beroende av en högre 

makt vilket inte kulturen är. Otterbeck menar att troende ofta vill skilja på kultur och religion. 

De troende menar att kultur är människans normer, vanor och idéer medan religionen formar 

dessa normer, vanor och idéer. Otterbeck stödjer sig på J. Smith, en kristen teolog som även 

är islamforskare, som menar att det är de troende som avgör vad deras tro är, exempelvis är 

det muslimerna som avgör vad islam är och vad koranen betyder. Det är alltså inte upp till 

betraktarna att avgöra det. Otterbeck menar att kulturen förändras med tiden och att religionen 

kan omtolkas genom en förändrad kultur. Han påpekar alltså att kultur och religion är två 

olika saker, men att de är starkt bundna till varandra och att det är mer logiskt att tala om 

kulturella sammanhang. 

 

Riyadh al-Baldawi (2003) menar att kulturen är både de traditioner och normer som är 

dominerande hos en folkgrupp eller nation. Han ser på det på två sätt. Det ena är traditionerna 

och normerna som människor matas med från omgivningen sedan födseln. al-Baldawi menar 

att det inte finns någon kultur som är rätt eller fel utan att det är upp till personen själv att 

bestämma. Det andra är att alla kulturer förändras ständigt med historien bland annat genom 

att kulturer möts och det resulterar i att människor tar bort, lägger till och förstärker vissa 

traditioner och normer. Han menar dessutom att kultur och religion inte är samma sak, men att 

religionen påverkar kulturen. Till exempel kan sättet hur vi umgås och kommunicerar vara 

påverkade av vår religion och därför blir en del av vårt kulturella mönster. al-Baldawi påpekar 

också att det är viktigt att vi kommer ihåg att kulturen påverkar vårt sätt att leva, att 

kommunicera och att arbeta oavsett om det är på ett medvetet eller ett omedvetet plan. Det 

betyder att vi har ramar och regler som präglar oss och att det ofta övergår från generation till 

generation utan att det finns nedskrivet. 

 

Starkt troende kontra ”ljumma troende” 

Starkt troende människor som invandrar till Sverige förväntar sig ofta, enligt Wellros (1992), 

att folket ska vara sammansvetsade av en religion. De tror att det ska vara lätt att komma till 

Sverige som till exempel starkt troende kristna. Wellros skriver att detta beror till stor del på 
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de svenska missionärer som varit med och startat upp kristna skolor eller liknande runt om i 

världen, vilket gör att Sverige utåt sett är ett kristet land. När de märker att människorna i 

Sverige inte riktigt bryr sig om religionen, och att Sverige i stort sett är ett väldigt 

sekulariserat land, blir de flesta enligt Wellros chockade. Svenskarna i sin tur tror ganska 

snabbt att de som tydligt visar sin tro är fanatiska, eftersom till exempel muslimer speglas 

som starkt troende och fundamentalistiska i Sverige. De kristna som invandrat till Sverige 

trodde nog aldrig att de skulle uppfattas som muslimer av många svenskar på grund av sin 

starka tro. De svenskar som bekänner sig till kristendom, islam eller judendom, har enligt 

Wellros sällan läst sin heliga skrift. Visst har många läst delar av till exempel Bibeln, men de 

kan inte direkt redogöra sin tros grunder. Hon menar att de snarare är kristna, judar eller 

muslimer av tradition än av personlig övertygelse. Wellros kallar dessa svenskar för ”ljumma 

troende”. Hon säger att de, trots sin ljumma tro, har ett behov av att hävda sin religions 

överlägsenhet mot andra religioner. De tycker att deras religion är mycket modernare och 

friare än de andras, som de anser vara mer ålderdomliga och striktare. Wellros anser att det är 

viktigt för lärare att betona likheterna mellan religionerna genom att visa på likheterna som att 

de största religionerna faktiskt baserar sig på en helig skrift och har en gud. Hon påpekar 

dessutom att dessa ljumma troende även finns hos andra religioner och att det inte är speciellt 

just för kristna. Det spelar egentligen inte någon roll vilken religion individen tillhör, 

huvudsaken är att vi behandlar varandra väl och att vi har en positiv inställning. 

 

I Sverige är den allmänna synen kring religionen att den borde vara och är en privatsak. 

Wellros (1992) uppfattar den svenska inställningen som att människor får tro och tycka som 

de vill, bara det inte syns i vardagslivet och än mindre i yrkeslivet. Det bästa vore om 

religionsutövningen höll sig till de ”världsliga lagarnas riktmärken”. Hon menar att den 

allmänna uppfattningen är att Sverige ofta tolkar religiösa symboler som turban och burka 

som religiös fanatism. Detta beror dock på att vi i Sverige är så sekulariserade. Vi förstår inte 

att detta är något som tillhör människornas identitet, att det är en del av deras vardagsliv och 

kultur. Detta kan många gånger leda till att lärarna känner sig kluvna och osäkra till vad som 

bör tillåtas i ”religionens namn” i skolan. Därför är det viktigt att i klassrummet belysa och 

verkligen förklara vad alla världsreligioner innebär och står för, framför allt om det finns 

elever med utländsk bakgrund i klassen. Även Gerle (2002) påpekar vikten av att belysa andra 

religioner eftersom människor enligt henne tenderar att gripa efter yttre tecken på kontinuitet 

när förändringarna i deras liv blir mycket stora och känns överväldigande. Somliga söker då 

efter yttre markörer för att bekräfta sin identitet. Religiösa handlingar och beteenden kan då 
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vara ett sätt att markera identiteten. Även Parszyk (1999) anser att svenskar ofta tror att vissa 

religiösa grupper skulle vara fanatiska. Hon lägger skulden delvis på massmedias 

nyhetsrapportering. Parszyk menar att det människor tror är fanatism istället kan vara att 

dessa familjer kämpar för sin kultur och försöker motverka det västerländska inflytandet. När 

de har flyttat från sitt hemland vill de ofta stärka banden till det förflutna. Det kan resultera i 

att de blir mer religiösa i Sverige för att det är i traditionen som känslan för hemlandet finns. 

 

Religionens betydelse för identiteten 

Otterbeck (2000) stödjer sig på Meredith McGuire, religionssociolog, som menar att det finns 

en stark koppling till religionen bland dem som har emigrerat. Religionen blir då en viktig 

symbol för deras identitet. Otterbeck menar att religionen knyter den enskilde till ett kollektiv 

som får stor del i identitetsskapandet. Han menar att religion inte bara handlar om det 

gudomliga, utan att den ger trygghet och gruppsamhörighet. Därför blir religionen en viktig 

del i identiteten och kulturen. 

 

Enligt Wellros (1992) är religion något som kan ”sätta käppar i hjulet” för lärarna på skolan. 

Det kan vara svårt att få alla eleverna i klassen att förstå varför inte alla får äta blodpudding 

eller varför några måste sitta kvar i skolan då de andra eleverna går till kyrkan. För att kunna 

besvara alla dessa eventuella frågor är det bra om läraren är väl insatt i de olika religionerna. 

Wellros anser att elever med andra religioner ibland kan bli osäkra när vissa kristna 

traditioner firas. Kanske har föräldrarna inte sagt något om att de inte får delta, men däremot 

kan imamen eller biskopen ha sagt att det är strängt förbjudet. Eleverna vet inte hur de ska 

agera, vem de ska lyssna på eller vad de själva tycker. Wellros tycker att när något sådant 

eller liknande uppstår vore det bra om läraren kallade till möte, ett möte mellan läraren, 

föräldrarna samt imamen eller biskopen.  

 

Otterbeck (2000) menar att elever i minoriteter befinner sig i en komplicerad sits i sin 

utvecklande identitet på grund av att de blir påverkade från många olika håll i 

majoritetssamhället. Otterbeck vill visa på att lärare kan förstå dessa elever på samma grunder 

som alla andra elever. Viktiga delar i identiteten och i sökandet efter en religiös identitet är 

bland annat betydelsefulla andra personer, myter, hur gruppen har slutit sig från eller 

integrerat sig i samhället samt elevens egen religionsutveckling. Dessutom är det en fråga om 

den egna föreställningen om den egna identiteten. 
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Klädseln kan vara en viktig del i vissa elevers identitet. Enligt Otterbeck (2000) är exempelvis 

den muslimska dräkten med lång, rak, ickeåtsittande klänning samt en huvudduk ett sådant 

plagg. Denna klädsel kan vara tydligt utmärkande i ett klassrum trots att syftet med den är att 

flickorna egentligen inte ska utmärkas. Otterbeck anser att så länge inte flickorna döljer sina 

ansikten borde det inte vara något problem för lärarna. Han menar att massmedia dock har 

associerat dessa dräkter och slöjor med kvinnoförtryck medan muslimerna själva anser att det 

är ett påbud från Gud och att om de inte bär dräkten kommer de att straffas av Gud. Om 

personalen på skolan anser att flickan blir tydligt nedvärderad på grund av sin dräkt eller 

huvudduk måste de föra diskussioner med föräldrarna. Otterbeck menar att det inte räcker 

med att se det som ett förtryck och tro att förtrycket skulle försvinna genom att ta bort 

exempelvis huvudduken. Det kan istället ses som ett direkt angrepp mot islam. Otterbeck 

påpekar dock att det ibland kan vara en del av kvinnoförtrycket men att situationen lätt 

misstolkas och att huvudbonaden då i sig får representera förtrycket.  

 

Språk 

Dencik (1993), Ladberg (1991) och Parszyk (1999) menar att språket har stor betydelse för 

identiteten eftersom det bland annat får människor att känna en kulturell grupptillhörighet. 

 
Modersmålet som grund 

Özmen (1991) talade under sin föreläsning om vikten av språket. Han menade att om eleven 

har en stark identitet kommer språket lättare. Om eleverna dock inte känner sig trygga spelar 

det ingen roll hur mycket undervisning de får. Han menar alltså att språket är starkt knutet till 

elevernas utveckling i skolan. 

 

Monica Axelsson (2004) hänvisar till sin granskning av internationell forskning gällande 

minoritetsspråkselevers skolframgång. Hon sammanfattar de viktigaste punkterna för 

minoritetselevers skolframgång och en av dem är elevens tanke-, kunskaps- och 

identitetsutveckling. Axelsson poängterar att det är det viktigt att lärare ser ur elevens 

perspektiv. Hon anser att alla elever måste få en möjlighet att utvecklas på en åldersadekvat 

nivå. Om eleven har ett annat modersmål än de flesta andra elever har och om eleven känner 

sig starkare i sitt modersmål bör de få möjlighet att utveckla det eftersom det är på sitt 

starkaste språk individen kan och lär sig bäst. Samtidigt poängterar Axelsson dock vikten av 

att eleven även utvecklar sitt andraspråk. Axelsson skriver om forskning som visar att det tar 
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lång tid för andraspråkselever att språkligt ta igen det som de enspråkiga kamraterna redan 

kan i skolans läsämnen. Om eleverna inte kan sitt andraspråk tillräckligt bra ställer det extra 

höga krav på lärarna som måste stödja dem via varierade arbetsformer och underlätta 

förståelsen och deltagandet i undervisningen. Axelsson hänvisar till en studie där elever med 

flera språk fick bättre resultat om de gick i skolor där alla elever blev värdesatta och 

respekterade. Elevernas skolmiljö var en sociokulturell stödjande miljö där elevernas 

tvåspråkighet var en tillgång och inte ett hinder. Deras livserfarenheter och deras modersmål 

respekterades och fick utrymme i undervisningen. ”De tvåspråkiga barnen upplevde dessa 

skolor som trygga, icke-diskriminerande, fördomsfria och välkomnande platser” (Axelsson, 

2004, s. 520). Dock får inte lärarna ta för givet att eleverna utvecklar sitt andraspråk bara för 

att det är det språk som talas i skolan. Det innebär att elever som inte har svenska som sitt 

modersmål inte lär sig svenska enbart genom att vistas i en svenskspråkig miljö, utan de 

eleverna behöver dessutom få en stödjande svenskundervisning exempelvis genom ämnet 

svenska som andraspråk. 

 

Axelsson (2004) visar på en studie gjord 1995 i Sverige där resultatet visade att de elever som 

har fått modersmålsundervisning under hela sin skoltid, visar bäst resultat inom skolframgång, 

språkbehärskning på svenska, trivsel i skolan, identiteten samt attityder till modersmålet och 

tvåspråkigheten. 

 

Parszyk (1999) motiverar vikten av modersmålsundervisning med att språket hänger starkt 

ihop med identitet och säkerhet, vilket kom fram i intervjuer med elever med utländsk 

bakgrund. Parszyk visar på en undersökning där elever som har deltagit i 

modersmålsundervisningen från förskolan till gymnasiet utan avbrott har bättre betyg än sina 

jämnåriga svenska klasskamrater i år 9. Flera elever väljer dock att inte delta i 

modersmålsundervisningen. I Parszyks intervjuer framkom det att både föräldrar och lärares 

attityder till tvåspråkighet har påverkat deras val. Omgivningen påverkar därmed negativt på 

deras möjligheter till att bli flerspråkiga samt att kunna vara kulturella i skolan.  

 

Wellros (1992) anser att när lärare får elever i klassen som inte talar svenska, är det bästa 

sättet för dem att lära sig nya ord att säga dem både på svenska och på deras modersmål. På 

det sättet får de utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Detta får även de 

svenska eleverna att vidga sina kunskaper och utveckla en förståelse för dem elever som inte 

talar svenska så bra. 
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Ladberg (2000:a) skriver att invånarna i Rinkeby har börjat tala en slags ”Rinkebyslang”. De 

som bor där och talar på detta sätt visar att de hör ihop. Många av invånarna, bland annat 

eleverna byter dialekt beroende på vilka de umgås med. Lärare har märkt att Rinkebyeleverna 

talar väldigt bra svenska då de är motiverade till det. Det är alltså viktigt att lärarna motiverar 

eleverna till att utveckla båda sina språk då det stärker elevernas identiteter. 

 

Språkets betydelse för identiteten 

Ladberg (2000:a) säger att språket har fyra olika funktioner: att kommunicera, att tänka/lära, 

att uttrycka sin identitet samt att förmedla kultur. Oftast delas de upp i två grupper med 

kommunikation och tänkandet/lärandet i den ena samt uttryckandet av identiteten och 

förmedlandet av kulturen i den andra gruppen. Detta visar alltså på att språket tydligt hör ihop 

med den egna identiteten och den kultur individen lever i. Det som kan tyckas vara ett 

språkproblem kan enligt Ladberg ofta bottna i ett identitetsproblem. 

 

En elevs val av språk beror till stor del av omgivningens reaktioner på språket eller kulturen. 

Om det är få elever i klassen som tillexempel talar arabiska, kan de snabbt välja bort det 

språket och övergå till svenska istället. Det kan hända att någon i klassen har skrattat när den 

eleven sagt något på arabiska, eller att någon har sagt att det låter konstigt eller fult. Detta, att 

välja bort ett språk, är enligt Ladberg (2000:a) en fråga om identitet. Hon påpekar även att en 

del ungdomar vill bli svenskar och slutar därför att tala sitt modersmål. Om eleverna möter 

negativa reaktioner från omgivningen gentemot deras modersmål, kan det resultera i att 

eleven slutar att tala det språket. I en situation där en elev väljer bort ett språk, väljer den 

också bort en del av sin identitet. 

 

 Det många kanske inte tänker på när det gäller små barn och språk, är att barn lär sig och tar 

efter språk och dialekter från de vuxna som de känner sig trygga med och älskar. När barnet 

hittat någon som det kan identifiera sig med ”härmar” barnet denna person automatiskt. Barn 

är även duktiga på att ändra dialekten. Om föräldern talar en viss dialekt men omgivningen 

och vännerna en annan, tar barnet efter den nya dialekten. Barnet anpassar sig omedvetet till 

den nya omgivningen (Ladberg 2000:a). 

 

Ladberg (2000:b) menar även att det för många människor i världen kan vara lika naturligt att 

växla mellan flera språk som för svenskar att hålla sig till enbart svenska. Hon påpekar att det 
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är viktigt att alla människor har minst ett språk för alla situationer så att vi kan kommunicera 

med varandra. Språkets funktion är viktig för människans identitet. Ladberg menar dock att 

det inte alltid är lätt att förstå, framför allt inte för de som är enspråkiga. Språket och dialekten 

visar vem du är och var du kommer ifrån och är alltså viktig för identiteten. Hon ger exempel 

på att vissa språk är finare än andra och att det kan resultera i att människor inte vill eller inte 

vågar tala det, i vissa länder är dessutom en del språk förbjudna.  

 

Skolans roll 

Skolan har en viktig roll när det gäller identitetsskapandet hos elever med utländsk bakgrund. 

Vår litteraturstudie har genererat fem områden där skolan kan bidra till en stärkt identitet, 

vilka presenteras under rubrikerna: en positiv inställning, ett gott samarbete och en god 

kommunikation, modersmålslärarens roll samt den oumbärliga förståelsen. Alla dessa 

områden ingår i lärares förhållningssätt. 

 
En positiv inställning 

Parszyk (1999) menar att lärarens positiva inställning till elevernas kulturella mångfald 

stärker elevernas identitet. Eleverna påverkas av negativa attityder till sitt och även andras 

språk vilket försvårar skolarbetet. De har dock bättre förutsättningar att lyckas om de får 

känna sig stolta över sin kulturella bakgrund. Parszyk menar också att många elever känner 

sig utanför i skolan på grund av att de får stämpeln invandrare vilket anses vara en avvikande 

grupp i samhället. Att få den stämpeln ger dem begränsade möjligheter i framtiden och 

dessutom får de låg status i skolan. Parszyk menar att alla tror sig veta att dessa elever har 

problem men enligt henne rör det sig om stereotyper vilket visar sig genom vårt sätt att tänka, 

fostra och undervisa elever i skolan. Parszyk tar även upp vad hon menar med titeln i sin 

avhandling En skola för andra. Hon menar att många elever med utländsk bakgrund känner 

att skolan är till för alla utom dem. ”En skola för alla” är enligt henne en svensk slogan som 

inte stämmer in för dessa elever, då de istället känner att de inte duger eller hör hemma i 

skolan. Parszyk menar att det visar sig i att skolan inte lyfter fram det positiva med andra 

kulturer och språk. 

 

I Parszyks (1999) avhandling framgår det även att eleverna har en möjlighet att behålla sin 

kultur, men att de då får behålla den för sig själva. Det grundar sig på att de inte möter något 

intresse för deras kulturer i skolan, men de gör heller inte anspråk på engagemang från 



 

 26

omgivningen. En del av eleverna har ibland stött på lärare som i undervisningen tar tillvara på 

deras erfarenheter. Kopplingen mellan identiteten och ett erkännande i skolan måste hänga 

samman med minoritetseleverna, deras klasskamrater samt deras lärare. Alla måste se det 

berikande som olika kulturer kan ge. Enligt Parszyk måste dialogen i skolan stå för 

erkännandet av olika kulturer. Identiteten måste respekteras men inte utifrån elevers lika 

värde, som är vanligt i skolan, utan från en likvärdighet, att eleverna erkänns för sin unika 

identitet i relation till andra. Det skulle, enligt Parszyk, ge en pedagogik som för 

minoritetseleven ger ett erkännande som inte omfattas av alla. 

 

Gunilla Hägglund och Nabila Alfakir (1991) redovisade sin undersökning under föreläsningen 

En särskild undervisningsgrupp för arabisktalande elever. De menar att lärarnas 

förhållningssätt har stor betydelse för elevernas identitetsutveckling. Hägglund och Alfakir 

lägger stor vikt vid att lärarna har en gemensam grundsyn och en positiv tro på människor.  

De anser att om lärarna tror på att förändring kan nås via pedagogiken och att lärarna bemöter 

eleverna på ett positivt sätt, kan eleverna få en positiv utveckling både i identiteten och i 

skolarbetet. 

 

Ett gott samarbete och en god kommunikation 

Otterbeck (2000) tycker att kommunikationen mellan lärare och föräldrar är viktig eftersom 

elever med utländsk bakgrund lever i två världar som ofta kan visa sig olika. Eleverna kan 

lära sig att smälta in i båda världarna men att det skapar en splittring hos eleven. För att 

eleverna ska kunna känna sig trygga i dessa två världar menar Otterbeck att ett gott samarbete 

mellan lärare och föräldrar är ett måste. Otterbeck har intervjuat en modersmålslärare som 

tycker att skolan borde ha ett möte med föräldrarna minst en gång per termin där de samtalar 

öppet om skolan och om hur eleven har det. Det är enligt modersmålsläraren en mycket viktig 

metod. Föräldrarna kan känna en osäkerhet inför den svenska skolan eftersom den inte 

motsvarar deras egen skolgång. Otterbeck tycker att om föräldrarna kan komma och besöka 

skolan några dagar och se hur det fungerar, kan den oron släppa. De kan också få förklara sina 

förväntningar på skolan och ställa frågor om undervisningen. Otterbeck påpekar dock att det 

inte alltid är så enkelt. Föräldrar kan ibland säga en sak och sedan göra en annan, det beror på 

att de kan vara misstänksamma mot myndigheter på grund av att de har levt i länder där 

myndigheter har varit ett hot. I Sverige kan lärare, som är representanter från samhället, ses 

som ett hot eftersom de kan ha stor insyn i deras liv. Otterbeck påpekar också att lärare kan 
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vara osäkra i mötet med dessa föräldrar men att även föräldrarna är osäkra på skolan. Genom 

öppna samtal kan denna osäkerhet försvinna.  

 

Ett stöd för skolutvecklingen i ett mångkulturellt samhälle finns skrivet i lagar och 

förordningar men enligt Axelsson (2004) är problemet att kunskapen, förmågan och viljan 

inte finns och det påverkar elevernas skolframgång. Vagheten och obeslutsamheten leder till 

sociokulturella processer som påverkar språkutvecklingen. Familjerna tar in samhällets 

attityder till deras modersmål och det påverkar elevernas språk- och identitetsutveckling. 

Även skolans undervisning påverkas av relationen mellan olika grupper samt fördomar och 

diskriminering. Det är då skolans plikt att motverka dessa. Den förändringen kan bestå av att 

skolan bjuder in föräldrar och närsamhället till sig för att tillsammans kunna dela med sig av 

varandra och på så sätt stötta arbetet med elevernas utveckling. En ständig kontakt mellan 

hem och skola är viktig för att stödja elevernas skolframgång. 

 

Ladberg (2000:a) skriver att det är viktigt att människor från olika länder bjuds in till skolan. 

Dessa personer får berätta hur det har varit för dem att komma till Sverige samt visa för 

eleverna hur det har gått för dem i yrkeslivet. Det kan till exempel vara en turkisk tandläkare 

eller en advokat från Iran. När eleverna får se och höra hur bra det har gått för dessa personer, 

blir de förebilder för eleverna. Dessa förebilder åstadkommer mer än vad någon lärare skulle 

kunna göra. Det är viktigt för elever med utländsk bakgrund att de får se att trots en 

”invandrarstämpel” kan de lyckas i samhället. Eleverna får dessutom se att deras lärare har en 

positiv inställning till dessa personer. Genom att bjuda in dem till skolan visar lärarna att de är 

likvärdiga trots deras olika bakgrunder. 

 

Otterbeck (2000) påpekar även han vikten av att personalen på skolan samtalar med 

föräldrarna. De kan båda vinna mycket på att samtala och dela med sig om sina ståndpunkter. 

Personalen kan förklara hur skolan och undervisningen går till medan föräldrarna kan förklara 

vilka förväntningar de har på skolan. Då är det lättare att förebygga missförstånd samt lättare 

att komma fram till eventuella kompromisser. Dessutom kan föräldrarna få förklara deras 

bakgrund och vad de och även eventuellt deras barn är vana vid. Det är enligt Otterbeck 

vanligt att svenskar exempelvis tror att alla muslimer beter sig likadant trots att det som till 

exempel är tillåtet i Kairo kan vara förbjudet i Teheran. Om personalen samtalar med 

föräldrarna kan missförstånd förhindras. 
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Det bästa för elever som kommer från andra länder till Sverige, är att de trygga vuxna som 

finns i deras omgivning söker kontakt med varandra. Med trygga vuxna menar Wellros (1992) 

elevernas föräldrar och lärarna på skolan. Om föräldrarna och lärarna skapar en bra 

kommunikation emellan sig och kommer på praktiska lösningar för att underlätta för eleverna, 

kommer det att hjälpa eleverna i deras utveckling. Får eleverna se att skolan har en positiv 

inställning till föräldrarna och att de har lika inställning inför elevernas uppfostringsfrågor 

skulle det öka elevens självkänsla. Samtalen mellan föräldrar och skolan skulle också minska 

föräldrarnas främlingskap inför den svenska skolan. 

 

Modersmålslärarens roll 

Modersmålsläraren har fått en viktig roll i den svenska skolan enligt Otterbeck (2000). De har 

fått flera uppgifter än att ”bara” undervisa eleverna i sitt modersmål.  De ska även ge eleverna 

kunskap om den svenska samt den nationella kulturen. Det finns exempelvis de elever som 

kan ord för hemmiljön på sitt modersmål och ord för skolan på svenska. Dessa barn kan inte 

förklara vad som händer hemma i skolan eller vad som händer i skolan hemma. Då blir 

modersmålsläraren den enda personen som förstår dem helt. Modersmålslärarna är dessutom 

länken mellan skolan och hemmet. De kan ibland användas som tolk och Otterbeck påpekar 

att även föräldrarna kan vända sig till modersmålsläraren för att försöka förstå det svenska 

samhället. Även Lahdenperä (1991) belyser modersmålslärarens roll. Hon menar att de 

symboliserar bryggan mellan föräldrarnas kultur och Sveriges kultur. Eleverna kan se att de 

lever i samma situation och modersmålsläraren kan därför lättare förklara de skillnader som 

finns. Hennes slutsats om hur identiteten utvecklas beror på hur eleven blir bemött. 

Lahdenperä anser att alla måste kämpa för en positiv identitet och att det ska vara en rikedom 

att komma från en annan kultur. 

 

 Alfakir (1991), modersmålslärare i arabiska, berättade om vad hon tycker är bra att göra för 

att stärka identiteten hos eleverna med arabisk bakgrund. Eleverna i hennes grupp har alla sin 

egen hemklass. En hemklass är den klass som eleverna är skrivna i och tillhör fast att de kan 

tillbringa mycket tid i någon annan grupp, exempelvis i en förberedelseklass. När Alfakir 

följer med eleverna dit första gången ser hon till att alla får skriva sina namn på arabiska. Hon 

pratar med alla eleverna och svarar på deras frågor, de brukar vara väldigt nyfikna. Alfakir 

tycker att samarbete med all personal på skolan är viktig. Ibland måste hon hjälpa andra lärare 

att förklara varför en elev gjorde som han gjorde, visa på skillnaden mellan exempelvis ren 

ilska och vad som kan ha med kulturen att göra. Alfakir brukar dessutom ha en arabisk 
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temadag. Då kan de till exempel visa film som gruppen har gjort, visa bilder, bjuda på arabisk 

mat och ha modevisning med arabiska kläder. Hon tycker att det är viktigt att sätta 

modersmålsläraren i centrum och inte låta den vara en person som eleverna går till ibland och 

som inte syns och inte är delaktig. Den läraren måste få visa att den är stark och duktig som 

lärare. Eleverna behöver få se att hon är uppskattad och omtyckt och att hon är jämställd med 

de andra lärarna på skolan. Det är också viktigt att eleverna får se att hon är tvåkulturell och 

att det fungerar. Alfakir låter också eleverna gå in i andra klasser och berätta om föräldrarnas 

hemland. Elever med arabisk och svensk bakgrund kan göra något tillsammans för att visa på 

gott samarbete. Det är också viktigt att få föräldrarna till skolan och att de under temadagen 

får hjälpa till. De som inte kan svenska kan till exempel hjälpa några elever att baka bröd. Då 

får eleverna se sina föräldrar starka, duktiga och omtyckta. De föräldrar som kan svenska kan 

även få berätta om sitt hemland. Alfakir sammanfattar samarbetet mellan henne och Hägglund 

som gott. Hon anser att de har visat att en tvåkulturell identitet är möjlig. Eleverna kan vara 

både araber och svenskar. Deras metodik gick ut på att modersmålsläraren arbetat i klassen 

med att stärka elevernas språk och kulturella identitet. Det visade sig att när eleverna fick ökat 

självförtroende ökade även mottagligheten och nyfikenheten för undervisningen. Lärare som 

har arbetat med Alfakir och Hägglund anser att deras projekt lyckades på grund av att lärarna 

visar att elevernas kultur, språk och identitet är viktiga – oavsett vilket land de kom ifrån. 

Alfakir menar att eleverna märker detta och då får dem en stärkt identitet. 

 

Den oumbärliga förståelsen 

Enligt Parszyk (1999) finns det de elever som vill bli svenskar samt de som inte vill bli 

svenskar. Det kan bero på att eleverna känner att de antingen måste bli svenskar för att passa 

in, eller för att de inte vill bli svenskar och på så sätt markera sitt avstånd På grund av att 

lärare inte har förståelse för elevernas hemförhållanden ses hemmet som orsaken till 

svårigheterna. Det kan enligt Parszyk bero på att lärarna tillhör en medelklass och har därför 

svårt att bemöta elever från lägre sociala grupper. Hon ifrågasätter att skolan låter elever som 

har svenska som andraspråk, ha en större del av undervisningen på svenska. Detta belyser 

Parszyk genom att dra paralleller till att om en person ska lära sig exempelvis ryska och 

företagsekonomi så blir inte personen rekommenderad att lära sig företagsekonomi på ryska. 

Hon menar att det är så det blir för de elever som inte kan svenska så bra, vilka förväntas 

kunna ta del av undervisningen lika bra som de svenska eleverna. Parszyk påpekar att det är 

bevisat att om elever tidigt undervisas på sitt modersmål blir undervisningen mest effektiv och 

de lär sig mer. 
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När problem uppstår kring en elev ska skolan fokusera på vad skolan kan ändra på och inte 

vad eleven bör ändra på. Ladberg (1991) menar dock att när hon tittar i åtgärdsprogram 

beskrivs ofta problemet ligga hos eleven och familjen istället för hos skolan. Hon delar upp 

skolans roll i tre grupper; Språk: Vilket språk bör eleverna kunna? Kräver skolan 

förkunskaper som eleverna inte har? Ladberg anser att den frågan kan bli avgörande för hur 

minoritets- och invandrarelever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Kultur: När 

skolans kultur är annorlunda från elevens blir skolan främmande. Om skolan dessutom kräver 

ett annat språk och framhåller andra yrken och miljöer är vad som finns i elevens omgivning 

försvagas banden till elevernas bakgrund, det utan att de får utveckla nya band. Identitet: 

Bemötande avgör identitetsutvecklingen. Det är fel att säga att det är elevens problem istället 

för skolans. När lärarna gör det påverkas elevens identitet negativt. 

 

Skolans uppgift i praktiken 

Vi har genom litteraturen fått veta vilken roll skolan har. Vi har dock även valt att ta med ett 

exempel för att visa hur det kan se ut i verkligheten. Andreas Konstantinides (1995) rapport 

Elever med invandrarbakgrund som resurs i undervisningen undersökte elevers inställning till 

elever med utländsk bakgrund. Studien ingick i ett projekt kallad Fredsberedskap vid 

institutionen för Pedagogik och Specialmetodik vid Lärarhögskolan i Malmö. Studien 

baserades på enkäter i år 5, 6, 8, 9 samt år 2 på gymnasiet. Den grundar sig på en tidigare 

studie gjord i samma kommun där det framkom att lärare avstod eller undvek att lyfta fram de 

speciella kunskaper som elever med utländsk bakgrund har. Anledningen till att lärarna inte 

gjorde det var att de uppfattade det som att eleverna inte ville bli särbehandlade och att de 

ville bli betraktade som svenskar och inte som elever med invandrarbakgrund. Enkäterna var 

uppdelade i två; en för elever med utländsk bakgrund och en för elever med svensk bakgrund. 

När enkäterna delades ut reagerade dock några elever över att de fick enkäten tillhörande 

elever med utländsk bakgrund för att de menade att de var svenskar. Eleverna fick bland annat 

frågan hur ofta de pratar om sina föräldrars hemland i skolan, några svarade att de gjorde det 

ibland på raster men väldigt sällan på lektioner. På frågan om de haft någon släkting på besök 

som berättat om sitt hemland svarade de flesta nej. Det stämmer överens med den tidigare 

studien att lärarna inte uppmuntrar sina elever att berätta om sitt hemland under lektionstid. På 

frågan hur de tycker att det skulle vara om deras lärare bad dem berätta något om deras 

föräldrars hemland svarade över hälften att de vill kunna förbereda sig och berätta med hjälp 
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av bland annat bilder. På frågan om de skulle vilja vara svenskar, tillhöra föräldrarnas 

hemland eller tillhöra både och svarade majoriteten att de ville vara både och. Det stämmer 

väl överens med Denciks teori om den dubbla identiteten. 

 

De svenska eleverna som svarade på enkäten svarade att de tycker att det är bra att ha elever 

med utländsk bakgrund i klassen eftersom de kan två språk och att de har kunskap om andra 

kulturer. De reagerar dock när de talar sina modersmål för då känner sig de svenska eleverna 

utanför. Mer än hälften av de svenska eleverna tycker att det vore bra om läraren bad eleverna 

med utländsk bakgrund att berätta något om sina föräldrars hemland. 

 

Konstantinides studie vars utgångspunkt var att skolan ska se elever med utländsk bakgrund 

som en resurs och inte som negativa problempersoner. För att kunna se det positiva krävs det 

att läraren bland annat har kunskap om elevernas etniska bakgrund, elevernas kunskap om 

föräldrarnas hemland och kultur, elevernas självuppfattning (om de vill vara svenskar, 

”invandrare” eller både och) samt om eleven brukar prata om föräldrarnas hemland på raster. 

Alltså blev studiens slutsats att de flesta elever med utländsk bakgrund vill känna en dubbel 

identitet både med föräldrarnas hemland och med Sverige. De flesta vill också prata om 

familjens land och kultur i skolan och att de svenska eleverna även vill höra om det. Det är 

alltså av stort intresse att elever med utländsk bakgrund får tid att under lektionstid berätta om 

sin bakgrund. 

 

Sammanfattning av lärarens roll för elevernas identitet 

I litteraturstudien har det framkommit hur lärare kan stärka identiteten hos elever med 

utländsk bakgrund. Detta stycke sammanfattar de viktigaste delarna inom: identitet, kultur, 

religion, språk samt skolans roll. 

 

Identitet 

Det som har framkommit i studien är att det är svårt att få och behålla en identitet. Mycket på 

grund av att samhället ger elever med utländsk bakgrund en identitet som de inte trivs med. 

Ett exempel på det är att kalla dem för invandrare, vilket är ett negativt laddat ord. Vi har alla 

olika identiteter, till exempel en yrkesidentitet och en vardagsidentitet. Denciks (1993) dubbla 

identitet är alltså inte unik för just elever med utländsk bakgrund, utan något som alla 

människor måste forma. Parszyk (1999) menar att lärare måste ha detta i åtanke då de arbetar 
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med elever med utländsk bakgrund. Det är inte bara Dencik, utan även Wellros (1992), 

Ladberg (1991) och Parszyk (1999), som lyfter fram den dubbla identiteten fast de benämner 

den på olika sätt. 

 

Kultur 

Det är fel av samhället att benämna elever med utländsk bakgrund som en grupp invandrare 

när de egentligen kommer från olika kulturer. Det blir då lärarnas uppgift och skyldighet att 

visa på de kulturella likheterna och skillnaderna, samt förklara vad kultur är och vad det 

innebär för varje enskild individ. Lärarna måste också tro på att eleverna kan lyckas, både i 

skolan och i samhället. De kan göra det genom att ta tillvara på de olika kulturerna som finns i 

klassen, samt lyfta fram det som något berikande. Det kan vara svårt att tillhöra en minoritet 

och det som har framkommit i studien är att om lärarna har positiv inställning till olika 

kulturer, stärker det minoritetseleverna i deras identitetsutveckling.  

 

Kulturen förändras kontinuerligt, vilket betyder att även identiteten utvecklas i takt med den. 

Det viktigaste med den kulturella identiteten är att eleven själv måste acceptera den och trivas 

med den, samt att omgivningen måste ”godkänna” den, eftersom att det är så en identitet 

formas. Lärarna måste respektera andra kulturer och elevernas olika identiteter, vilket de gör 

bäst genom att tänka på hur de agerar och vad de säger till eleverna. Med det menar vi att 

lärarna inte ska ”rekommendera” eleverna en identitet, utan att eleverna själva ska forma och 

bestämma sin identitet.  

 

Religion 

Otterbeck (2000) och al-Baldawi (2003) menar att religion och kultur är olika men att de ofta 

får samma förklaring. Religionen är en del av kulturen men det är de troende som avgör vad 

religionen innebär för dem. Det är en stor del av identiteten eftersom den skapar 

grupptillhörighet. Eleverna och deras föräldrar kan därför vilja belysa religionen i skolan för 

att det är viktigt för dem. Det kan till exempel vara maten i skolmatsalen eller att de vill ha 

ledigt under visa högtider. Lärarna måste uppmärksamma olika religioner och förklara att det 

inte finns någon som är bättre eller sämre. Det är viktigt både för eleverna med utländsk 

bakgrund för att de då får ett erkännande och kan känna sig trygga i sin identitet samt för 

eleverna med svensk bakgrund på grund av att de får större förståelse för andra religioner. 
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Språk 

När det gäller språket är modersmålsundervisningen oerhört viktig. Modersmålsläraren 

hjälper eleverna inte bara med att utveckla två språk utan även att förklara skillnaderna och 

likheterna i skolan. Denne hjälper även lärarna att förstå andra kulturer och elevernas sätt att 

agera. Eleverna kan också känna sig trygga med modersmålsläraren eftersom denne har varit 

och kanske fortfarande är i samma situation som eleverna. När samhället kan kännas 

främmande och osäkert kan eleverna finna tryggheten i modersmålsundervisningen. 

Modersmålsläraren hjälper eleverna att stärka deras kulturella identitet. Alla elever med 

utländsk bakgrund har rätt till ämnet svenska som andraspråk. Även där får eleverna hjälp 

med att förstå det svenska språket och den svenska kulturen, det svenska samhället och dess 

normer och regler.  

 

Den forskning som har presenterats i litteraturen visar på att om eleverna kan sitt modersmål 

är det lättare för dem att lära sig nya språk, för att de då lättare kan översätta ord. Det är dock 

viktigt att förklara vad orden betyder i vartdera språket. Det är viktigt att lärarna förstår att det 

kan vara svårt att följa med i undervisningen när eleverna inte har språkförståelsen. Det ställer 

höga krav på lärarna att vara förberedda och ha de kunskaper som krävs för att undervisa 

elever med utländsk bakgrund. Lärarna måste veta när de ska förklara och hur de ska förklara. 

Lärarna bör även lyfta fram andra ord än de svenska för att ge möjlighet och tillgång till 

flerspråkighet, både för elever med utländsk bakgrund och för elever med svensk bakgrund.  

 

Skolans roll 

Skolans viktigaste roll, enligt vår studie, är att ha en god kommunikation och ett gott 

samarbete mellan lärarna och föräldrarna för att eleverna ska kunna få en positiv 

identitetsutveckling. Lärarna måste förklara hur den svenska skolan fungerar och vad den står 

för, medan föräldrarna får berätta vad de har för erfarenheter av skolan samt vad de har för 

förväntningar på den svenska skolan. Lärarna måste även visa att de accepterar skillnaderna 

som finns mellan de olika kulturerna, till exempel klädseln och religiösa firanden. Lärarna bör 

också se familjerna som en kunskapsresurs, då de ofta kan ha stor kunskap om andra länder 

och leverne. Modersmålsläraren har även en viktig roll då denne hjälper eleverna med språk 

och förståelse samt hjälper föräldrarna och lärarna genom att kunna förklara skillnader. 
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För att sammanfatta studien kan vi säga att lärarnas viktigaste roll är att ha en positiv 

inställning till alla sina elever, och att de erkänner olika kulturer och familjer. För att kunna 

göra det måste lärarna ha stor förståelse för andra människor och kulturer. 

 

 

Diskussion 
Vilka kunskaper har vårt litteraturstudium gett oss med tanke på vårt arbete som lärare i ett 

mångkulturellt samhälle?  Vad har de sakkunniga, utifrån vårt syfte – att undersöka hur lärare 

kan stärka identiteten hos elever med utländsk bakgrund - visat på som grundläggande i vårt 

förhållningssätt till dessa elever? För det första vill vi säga att vår undersökning har visat att 

arbetet med att stärka elevernas identitet står i full överensstämmelse inte bara med skolans 

styrdokument Lpo 94, utan även FN:s barnkonvention i vilken står: ”Konventionsstaterna åtar 

sig att respektera barnets rätt att behålla sin identitet” (Helleberg, 1994, s. 52). Hur många 

lärare vet att de, enligt Barnkonventionen, måste hjälpa eleverna att stärka sin identitet? Vi 

undrar om många lärare tror att de genom att ”försvenska” eleverna har löst problemet med 

elevernas ”rotlöshet”, det är i alla fall så vi upplever det. Genom att arbeta för att eleverna ska 

bli ”försvenskade” bryter lärare mot Barnkonventionen. Vidare står det att ”Om ett barn 

olagligt berövas en del eller hela sin identitet, skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd 

och skydd i syfte att snabbt återupprätta barnets identitet” (Helleberg, 1994, s. 52). Vi tror inte 

att det är många lärare, och inte heller vad det gäller människor i allmänhet, som vet om att 

det är olagligt att beröva eleven den grundläggande identiteten som den format under de tidiga 

åren. Alla måste respektera den identitet som eleverna själva väljer och ger uttryck för, på så 

sätt behöver de inte känna sig kluvna. Vi kan inte ta för givet att alla vill bli svenskar till 

hundra procent, på samma sätt som att vi svenskar inte skulle vilja lämna hela vår svenska 

identitet om vi flyttade utomlands. 

 

Orsaken till varför lärare måste hjälpa elever med utländsk bakgrund att stärka sin identitet är 

just det att dessa, sett i det svenska samhällsperspektivet, har sitt ursprung i en för det svenska 

samhället annorlunda kultur och att de tillhör en minoritetskultur i det svenska samhället. 

Oavsett om de är födda i Sverige eller inte har de formats och fortgående påverkas de av sina 

kulturella bakgrunder. Dessa elever kan ha vuxit upp med en annan kultur och med andra 

normer och värderingar. Allt detta har bidragit till och skapat elevernas identitet. Därför är det 

extra viktigt att lärare inte påverkar dessa elever till att anamma en enbart svensk identitet, 
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utan att de även låter dem få behålla sin första identitet, den som de har format i den primära 

socialisationen. 

 

 Denciks stjärna, som symbol för en dubbel identitet är därför väldigt bra att använda på 

elever med utländsk bakgrund. Han menar att båda identiteterna kan sammanfalla, den bildar 

en helhet av två olika livsvärldar. Flera av de författare vi har nämnt i arbetet har talat om en 

ny identitet som påminner om Denciks stjärna. Bland annat har den ”nya” identiteten kallats 

för en tredje identitet. Vi tycker att oavsett hur författarna tolkar den nya identiteten menar de 

ändå samma sak. Benämningen ”dubbel identitet” är bra då den visar att både den ”gamla” 

och den ”nya” identiteten är lika mycket värda och att de sammanfaller väl. Benämningen kan 

dock låta konstigt för en elev som har fler än två identiteter; föräldrarna kan vara födda i olika 

länder, eleven själv kan vara född i ett tredje och sedan flyttar de till Sverige som då blir ett 

fjärde. Från dessa länder får eleven med sig flera olika erfarenheter som har format dem. 

Elever med exempelvis fyra olika identiteter kan då ha svårt att jämföra sig med en ”dubbel 

identitet”. Att benämna den som en tredje identitet tycker vi låter som att eleverna får 

ytterligare en identitet och att det inte hjälper dem i deras identitetssökande utan att det istället 

belastar dem. Att kalla det för en ny identitet kan uppfattas som att du måste lämna din 

”gamla” identitet. Oavsett vad vi kallar ”den dubbla identiteten” innebär det att eleven får 

behålla sin gamla identitet samtidigt som den skapar en ny och de tillsammans bildar elevens 

identitet. Eftersom alla identiteter har lika stort värde i Denciks stjärna blir det 

förhoppningsvis en identitet som eleverna trivs med.  

 

Vi tycker att dagens lärarutbildningar ”glömt bort” problematiken med att undervisa i en 

mångkulturell skola, trots att alla undervisar i ett mångkulturellt samhälle och behöver den 

kunskapen. Vi tycker inte att nyexaminerad lärare har den kunskap som krävs och vet därmed 

inte alltid hur de ska möta dessa elever. Ett ytterligare problem är tyvärr att många 

professionella lärare inte heller vet det. Vi anser att mångkulturalismen inte får det utrymme 

den kräver i lärarutbildningen vilket vi tycker är ett problem. 

 

I vår litteraturstudie har det framkommit att modersmålslärarna har stor betydelse för sina 

elever. Det är viktigt att lärarna tar kontakt med de modersmålslärare som undervisar på 

skolan. Om de har en god kommunikation och ett gott samarbete kan elevernas modersmål bli 

en naturlig del i vardagen. Genom att lärarna talar om skillnader och likheter med sina elever 
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bekräftar de elevernas identiteter och med rätt inställning lär sig de andra eleverna att 

respektera andra kulturer samtidigt som de får ökad kunskap om sin egen. 

 

Gemensamt med en positiv inställning behöver lärarna ha en bra kommunikation med 

elevernas familjer. En god kommunikation skapar band mellan hem och skola samt kan 

förhindra missförstånd när frågor och funderingar får svar. Vi får heller inte glömma att det är 

föräldrarna vi ska vända oss till när det gäller eleverna, då eleverna inte ska behöva agera som 

förmedlare. Det är viktigt att eleverna tillåts att se upp till sina föräldrar, vilket möjliggörs 

genom att lärarna möter föräldrarna med respekt. Det finns skillnader mellan alla familjer och 

en god kommunikation visar att lärarna och föräldrarna blir jämlika. Lärarna måste våga fråga 

föräldrarna sådant som de inte förstår, då lärare inte alltid är de som vet bäst. Lärarna bör 

också bli duktigare på att be modersmålsläraren om hjälp. De utgör en stor resurs i och med 

att de ofta har kunskap om dessa familjer och kan därför vara ett gott stöd. 

 

Modersmålet är en viktig del av alla människor och är något som alla har rätt att tala. 

Modersmålsundervisningen hjälper eleverna att både hålla kontakt med sitt ursprung 

samtidigt som det även hjälper dem att utveckla det svenska språket. På samma sätt som vi 

har det svenska språket till hjälp när vi lär oss ett främmande språk, behöver eleverna också 

sitt modersmål när de ska lära sig svenska. För att visa att skolan respekterar och har en 

positiv inställning till andra kulturer måste skolan tillåta eleverna och deras föräldrar att tala 

sitt modersmål även i skolan. Vi tror att många lärare är rädda för att känna sig utanför och att 

de tror att modersmålet ska hämma elevernas svenska språkutveckling. Istället för att förbjuda 

deras modersmål borde lärarna uppmuntra dem att tala det. På så sätt stärker lärarna elevernas 

identitet samtidigt som flerspråkighet blir någonting positivt. 

 

Vårt syfte med detta examensarbete var att ta reda på hur lärare kan stärka identiteten hos 

elever med utländsk bakgrund. Vi har kommit fram till att det egentligen inte spelar någon 

roll vad lärare använder för metod eller medel om de inte har en positiv inställning. Det har 

framkommit i litteraturen att om elever med utländsk bakgrund får se att lärarna behandlar 

deras föräldrar som likvärdiga hjälper det eleven att skapa trygghet i sig själv och i skolan. Vi 

får heller inte glömma bort att det är svårt för eleverna att få en identitet som de trivs med, 

och som samhället dessutom ska acceptera. Om lärarna inte visar en positiv inställning till 

deras kulturella bakgrund kan det resultera i att eleverna väljer bort den och istället väljer en 

identitet som bara ”svenskar”. Det kan dock resultera i att de fortfarande känner sig kluvna. 
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Vi upplever att elever som inte känner att omgivningen respekterar deras utländska bakgrund 

inte får en hel identitet som de trivs med. Vi har under en gemensam VFU mött en pojke med 

arabiskt ursprung. Han behövde en arabisk-svensk ordbok för att kunna klara av 

undervisningen. Vi såg att han hade en bok och frågade vad det var och då han svarade såg vi 

att han skämdes. Vi tyckte att det var spännande med arabiska eftersom vi inte kan mer än 

säga några siffror och ville genast titta i den. Han sken upp över vårt intresse och ville genast 

höra oss räkna på arabiska. Han fick hjälpa oss med uttalet och helt plötsligt var det han som 

kunde, inte vi. Genom att vi visade vårt intresse för hans modersmål fick han ökat 

självförtroende och en stärkt självkänsla, alltså en stärkt identitet. 

 

Litteraturstudiets trovärdighet 

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur lärare kan stärka identiteten hos elever 

med utländsk bakgrund. För att få svar på vår fråga har vi genomfört en litteraturstudie och 

därmed använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och en hermeneutisk tolkningsmetod. 

Detta betyder att vi inte helt kan frigöra oss från våra egna tankar och vår egen förförståelse 

och göra en helt objektiv tolkning, som den kvantitativa metoden kräver, av den litteratur vi 

studerat. Enligt Patel & Davidsson (1994) betyder validitet att forskaren har undersökt det 

som avsetts och reliabilitet betyder att forskaren har undersökt det på ett tillförlitligt sätt. De 

menar dessutom att dessa två begrepp, validitet och reliabilitet, är så sammanflätade att vissa 

forskare som använder den kvalitativa metoden endast talar om validitet, medan andra talar 

om autenticitet och förståelse. Vi väljer, utifrån dessa två begrepp, autenticitet och förståelse, 

att tala om litteraturstudiets trovärdighet.  

 

Undersökningen har som nämnts genomförts med en kvalitativ metod vilket i förhållandet till 

syftet bedöms som mest lämplig. En kvantitativ metod hade svarat på hur många som gör 

något medan en kvalitativ metod är passande när forskaren söker förståelse för något, vilket 

var vårt syfte. För att få så hög trovärdighet som möjligt har vi valt litteratur av sakkunniga 

forskare och pedagoger inom ämnet, vilket betyder att det material vi utgått ifrån har hög 

trovärdighet. Det går att läsa i vår litteraturpresentation att i princip alla författare vi har 

använt oss av har forskat inom något som kan kopplas till mångkulturalism. Svagheten kan 

dock vara att vi själva har valt litteraturen, vilket kan ha gett en vinklad syn i resultatet. 

Genom att tillämpa den hermeneutiska tolkningsmetoden, vilken söker en förståelse av 

helheten i litteraturens texter och inte en förklaring av delar, känner vi att vår tolkning av 
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texterna har hög trovärdighet. Arbetets starka sida är undersökningens bredd, det vill säga att 

vi fått många synpunkter på varför och hur lärare kan stärka elevernas identitet, vilket en 

undersökning på en specifik skola inte hade gett. Arbetets svaga sida är att det som sker i 

praktiken har fått ge vika för teorin, men teorin har även genererat konkreta tips för läraren i 

vardagen.  

 

Fortsatt forskning 

Som förslag på fortsatt forskning tycker vi att studenter kan genomföra intervjuer som kan 

leda till en konkret handlingsplan för hur lärare kan arbeta praktiskt i skolan. Den positiva 

inställningen kanske inte alltid räcker, utan då är det bra om lärare kan ta fram konkret 

material. Med det menar vi att i ett klassrum med många splittrade elever kan det behövas mer 

konkret arbete kring deras identiteter. Ett annat förslag på fortsatt forskning kan vara en 

empirisk undersökning av hur det egentligen förhåller sig i skolorna: Arbetar lärarna efter 

Barnkonventionens kapitel 8? Det kan då vara intressant att veta hur elever uppfattar lärarnas 

arbete och hur lärarna verkligen arbetar för att stärka identiteten hos elever med utländsk 

bakgrund. 
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