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Sammanfattning:  

I en globaliserad värld möts olika kulturer och etniciteter ständigt och kan ge upphov till en 

ojämlik maktfördelning. Rester av kolonialismen syns i vårt samhälle i den norm som den vite 

mannen representerar. Skolan är en mötesplats för människor oavsett kön, kultur, klass eller 

etnicitet. Utan att medvetandegöra kategorisering ur ett maktperspektiv blir skolan endast en 

reproducerande institution där den strukturella diskrimineringen får råda. Vi har för avsikt att 

uppmärksamma skillnadspraktiken utifrån etnicitet med avseende på synliggjorda normer. Vi 

har intervjuat nio elever som utgör en heterogen grupp utifrån kön och etnicitet i åk 9 på en F-

9 skola. Det som framkom var att skillnadspraktik i viss mån förekom men inte nämndes 

explicit initialt, samt att den svenska normen var svårfångad och belystes med hjälp av sin 

antites. Grupperingar av ”vi och dom” reproduceras i skolan, och vi ser vikten av att skolan 

försöker uppmärksamma och bryta denna uppdelning samt utöva sitt inflytande över 

ungdomar och samhälle. Under sådana förhållanden skulle visionen om en skola för alla 

kunna bli sann även i en kosmopolitisk värld. 

 

 

 

 

 

A [wo]man must judge [her] labours by the obstacles [s]he has overcome and the hardship 

[s]he has endured, and by these standards [we] are not ashamed of the results.  

     (Evans-Pritchard)  
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1. Inledning och disposition 

Under våra möten med skolans värld samt med skolrelaterad facklitteratur har vi båda 

intresserat oss för lärares bemötande av elever, och hur elever upplever att de är inkluderade 

på likvärdiga grunder. Enligt skollagen ska utbildningen vara av sådan kvalitet att elever får 

likvärdiga förutsättningar (SFS 2010:800). Vi anar dock att bakom lagtexten ser verkligheten 

annorlunda ut, både i skolan och samhället i stort, och kanske speciellt för elever som faller 

utanför normen. 

Intresset för hur orättvisor manifesterar sig i skolans värld och hur de befästs, är grunden för 

hur vi hamnat i denna frågeställning om elevers upplevelser av skillnadsskapande i skolan. 

Kategorisering i sig behöver inte vara fel, tvärtom är det något av det som kännetecknar 

människan som social varelse; att dela in och definiera världen för att göra den begriplig och 

hanterbar (Elmeroth 2008). Problemet är när kategorierna börjar leva ett eget liv, då 

stereotyperna blir verkliga eftersom de gång på gång befästs; av samhället i stort, av skolan 

och i det vardagliga livet. Det är upplevelsen av dessa processer vi vill synliggöra i vårt 

arbete.  

Dispositionen ser ut som följer: Efter inledning och disposition definierar vi vår användning 

av relevanta begrepp. Därefter presenteras en kort historisk bakgrund med 

problemformulering, följd av syftet med studien och våra preciserade frågeställningar. I 

teoriavsnittet redogör vi för tidigare forskning på fältet, samt presenterar vårt 

huvudperspektiv/teori. Vi går vidare för att helt kort beröra styrdokument och vad de säger i 

sammanhanget, för att sedan ägna lite tid åt metod och metodval. I avsnittet om 

intervjuprocessen visar vi på förhållningssätt och etiska betänkanden kring arbetet, 

urvalsprocess, genomförandet av intervjuer och analysförfarande. Därefter diskuteras studiens 

tillförlitlighet, följt av analys med dess resultat, implikationer och diskussion kring materialet. 

Vårt arbetes förhållande till tidigare forskning tas upp liksom förslag till vidare forskning 

innan vi avrundar studien med våra avslutande reflektioner. 
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2. Begrepp 

De begrepp som i vårt arbete bär på en mångtydig innebörd kommer vi här nedan att definiera 

samt klargöra vår användning och tolkning av, då det har betydelse för resonemanget i 

studien.  

Skillnadspraktik och skillnadskonstruktioner är begrepp vi använder oss av för att belysa 

ojämlik behandling och hur de kommer till uttryck i skolan. Att utifrån kategorisering göra 

skillnad och agera diskriminerande ger inte likvärdiga möjligheter för olika grupper (Gruber 

2007). Dessa skillnadskonstruktioner innebär en indelning av ”vi och dom” då den pekar ut 

och särskiljer det som är annorlunda (a.a.). Denna skillnadspraktik hittar vi i orättvis 

behandling av elever t.ex. utifrån etnicitet, och detta handlande innebär att vissa grupper i 

praktiken inte ges tillträde på samma premisser som de mer privilegierade, man tillämpar med 

andra ord skillnadspraktik.  

Normer  

Skolan påverkas i högsta grad av normer; de redan befintliga och de som skapas i den. Det är 

normerna som formar det självklara, vad vi tar för givet. Normer som kategoriserar och 

exkluderar utgör ett maktutövande (de los Reyes & Kamali 2005), och Martinsson och 

Reimer (2008) menar att normer sammankopplade med makt möjliggör ett hegemoniskt (med 

oinskränkt makt) skillnadsskapande. Det som inte är norm blir då motsatsen, det o-normala 

(a.a.). Normerna är många och därtill paradoxala; samtidigt som de bidrar till en negativ 

uppdelning i samhället är de identitetsskapande och tillhandahåller ett sätt att lättare sortera 

världen (a.a.).  

Etnicitet  

En universell definition av begreppet är ogenomförbar då det kan avse en statisk tillhörighet, 

men även ses som en flytande konstruktion beroende på kontext. Det som förr betecknades 

som ras benämns allt oftare som etnicitet. Denna förskjutning av begreppet problematiseras av 

bland annat Molina (2005) och Gruber (2007) eftersom användandet av det mer positivt 

laddade begreppet etnicitet riskerar att skymma den alltjämt rasistiska maktordningen i 

samhället. Med annan etnicitet avses i vår studie annat ursprung än svensk, alltså att 

respondenten själv eller minst en förälder är född i ett annat land.  
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Invandrarskap 

Kriterierna för invandrare kan vara objektiva; medborgarskap, födelseland, modersmål eller 

hur länge man varit i Sverige, eller subjektiva; fenotypiska kännetecken eller talad svenska 

med brytning. En ytterligare definition är den egna tolkningen som, enligt 

Kulturdepartementet, försvåras av att även om man känner sig svensk kan man betraktas som 

invandrare eller tvärtom (DS 2000:43). I rapporten ”Begreppet invandrare – användningen i 

myndigheters verksamhet” ges rådet att använda begreppet invandrare med försiktighet för att 

inte befästa ett ”vi och dom”-tankesätt (a.a.). Vid bruk av begreppet bör det definieras 

eftersom det är mångtydigt (a.a.). Lahdenperä i Eklund (2008) förordar begreppet 

mångkulturell. Vi har dock valt att använda begreppet invandrare, och har inte preciserat det 

vid våra intervjutillfällen för att höra elevernas egna definitioner. I vår studie definierar vi 

invandrarskap som att personen själv eller minst en förälder är född i ett annat land än 

Sverige.   

Strukturell och institutionell diskriminering  

Kamali (2005) menar att den strukturella diskrimineringen är svår att särskilja från den 

institutionella. Vidare skiljer Elmeroth (2007) dem åt genom att benämna den institutionella 

som kontakt - i det vardagliga förfarandet (som rutiner, policy och attityder), och den 

strukturella som kontrakt - en bärande princip i samhället. Den senare kontrollerar 

maktordningar och organisationsformer, vilken medför att t.ex. rekrytering blir predestinerad 

då den styrs av befästa maktstrukturer. Dessa skapar en ordning som gör diskriminering 

osynlig då det handlar om en vardaglig praktik. Därmed återskapas kontinuerligt den 

befintliga maktordningen som får stå oemotsagd (a.a.). 

Hegemoni/maktordning  

Som vi redan nämnt undersöker vi etnisk skillnadspraktik och vid studiet av detta blir makten 

en ofrånkomlig komponent. Makten utövas på olika sätt, som i den strukturella och 

institutionella diskrimineringen, eller genom gränsdragningar och koder som förändras (de los 

Reyes & Kamali 2005). Med hegemoni menas den ledarställning inom maktstrukturer 

(politik, ekonomi eller den sociala sfären), som har tolkningsföreträde och oinskränkt makt. 

Den hierarkiska ordning som placerar människor i olika positioner innebär olika 

förutsättningar med olika makt (a.a.). Dessa maktordningar möjliggör diskriminering och 

rasism då de avgör vad som är normalt och önskvärt (a.a.).  
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3. Bakgrund och problemformulering 

Ända sedan kolonialtiden har samhällsstrukturen genomsyrats av en hierarki på den 

ekonomiska, politiska och sociala arenan. ”Det vita västerländskas” ledarställning eller 

hegemoni, kan spåras tillbaka till 1700-talsaristokratin med dess privilegier och överordnade 

ställning. Under denna tidsperiod grundlades vår tids strukturella och institutionella 

diskriminering, i och med den vite mannens gränsdragningar och bildande av statsstater. 

Kolonialismens hierarkier återskapas i vårt nutida, allt mer globaliserade samhälle och leder 

till att den invandrade befolkningen exkluderas i samhället (de los Reyes & Kamali 2005). 

Den skenande globaliseringen för med sig en mångkulturalitet av stora mått, i takt med att det 

ställs nya krav på både samhälle och skola att med kosmopolitisk tolerans välkomna allt nytt 

den för med sig (se Giddens 2003). Offentliga rapporter har en positiv diskurs rörande denna 

mångkulturalitet (Bunar 2001). Dock förknippas begreppet ofta med problem och belastning 

och de olika förhållningssätten påverkar attityderna mot det mångkulturella i t.ex. skolan. 

Detta innebär att mångkulturalitet antingen kan ses som berikande eller som något negativt 

belastande (a.a., Eklund 2008).   

Skolan har jämsides med samhället genomgått en omvälvande förändring; från att ha varit 

segregerande till att innefatta alla oavsett klass och kön. Under 80-talet lanserades begreppet 

”En skola för alla”, vilket innebar en allt större strävan mot integration av samtliga elever i 

skolan. Trots den långtgående globaliseringen verkar inte samhället kunna möta kraven på 

snabb förändring. I skolan reproduceras och bevaras etniska orättvisor och diskriminering 

(Kamali 2005), och skolan (likt en spegling av samhället) verkar inte ha anpassats vare sig till 

de nya förutsättningarna eller till de nya invånarna. Invandraridentiteten permanentas och ärvs 

och svenskhet blir till något ouppnåeligt, även för personer födda i Sverige och som har 

svenska som modersmål (Peralta 2005). 

Det påtalas från forskarhåll en brist på undersökningar kring etnicitet och skillnadspraktik just 

utifrån ett elevperspektiv, likaså anses normen elever har att förhålla sig till inte vara 

tillräckligt väl definierad (Parszyk 1999, Gruber 2007). Trots faran att ytterligare befästa 

klassificeringen vill vi lyfta upp kategoriseringen, peka på orsaker och orsakssammanhang, 

och vi hoppas kunna komplettera den existerande forskningen genom att ta avstamp i elevers 

upplevelser av ojämlikhet, samt att försöka uppmärksamma och definiera normen.  
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4. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna undersökning är att uppmärksamma skillnadspraktik i 

skolan utifrån etnicitet, med avseende på synliggjorda normer och elevers upplevda 

verklighet på en skola. För att kunna förverkliga syftet med föreliggande studie, arbetar vi 

emot två olika frågeställningar: 

- Hur upplever elever etnisk skillnadspraktik i skolan? 

- Hur upplever elever den svenska normen? 

5. Teoretisk inramning 

Vi gör inte anspråk på att här ge en fullständig översikt av tidigare forskning om etnicitet och 

mångkulturalitet kopplat till skolan, utan redogör för några av de verk och forskare som ligger 

nära vår utgångspunkt och som vi stödjer oss på. 

5.1 Tidigare forskning 

De tidigare arbeten vi främst använder oss av består av studier rörande etnicitet och 

skillnadskonstruktion. En del av denna forskning bygger på en (ibland oreflekterad) 

kategorisk indelning invandrare – ickeinvandrare, även om senare studier också fokuserar på 

de bakomliggande drivkrafterna till denna dikotomi och de maktförhållanden den ger upphov 

till. 

Parszyk (1999) beskriver i sin avhandling En skola för andra – minoritetselevers upplevelser 

av arbets- och livsvillkor i grundskolan hur elever upplever en dold rasism då de möter lärare 

som genom sitt förhållningssätt förmedlar negativa känslor kring minoritetselevernas etnicitet. 

Parszyks undersökning ligger nära det vi försöker närma oss i detta arbete; elevers upplevelse 

av likvärdighet relaterat till kulturell identitet. 

Bunar (2001) diskuterar begreppet multikulturalism. Han menar att det från början var menat 

att ge positiva konnotationer, men att det i praktiken kommit att kopplas samman med en rad 

negativa markörer. Bunar hävdar att det finns en uppenbar diskrepans mellan teori och 

praktik; där multikulturalism borde ses som berikande stigmatiserar istället samhället etniska 

minoritetsgrupper. Om praktiken genomsyras av ett bristtänkande där svenskheten är 

normgivande, ges inte mångfalden chans att berika samhället. 

I Skolan gör skillnad – Etnicitet och institutionell praktik vidareutvecklar Sabine Gruber 

(2007) de skillnadspraktiker som blivit synliga i skolans bemötande av invandrarelever och 

svenska elever. Gruber försöker få syn på de bakomliggande orsakerna till tudelningen och 



  

6 

visar på dess komplexitet. Även Elmeroth (2008) diskuterar institutionell praktik, och kopplar 

etnicitet till maktordning. Hon belyser hur minoritetsgrupper underordnas den svenska 

normen, och diskuterar hur denna norm skapas och befästs. Elmeroth belyser liksom Gruber 

svårigheten att definiera normen och visar liksom exempelvis Eklund (2008) på en 

interkulturell pedagogik som ett led i en fungerande ”skola för alla”.  

I Bortom vi och dom, en rapport från SOU (2005), finner vi en rad forskare som alla ger en 

bild av makt och etnisk strukturell/institutionell diskriminering. Azar (2005) undersöker i sitt 

bidrag hur den svenska identiteten och gemenskapen blir en sluten värld för dem som av 

samhället definieras som invandrare. Han menar att de som är inneslutna i det svenska 

kollektivet får del av långtgående privilegier, och att de som är utanför och försöker ta sig in 

präglas av utanförskap och marginalisering. Azar vill i analysen av detta betona vikten av att 

definiera vad som håller samman gemenskapen snarare än vilka som gör det.  

Tesfahuney (2005) diskuterar i samma rapport föreställningar om universalism och 

humanism. Han menar att båda begreppens sannings- och kunskapsanspråk går att betvivla, 

då de både är historiskt och geografiskt betingade, och inte är alltomfattande. Tesfahuney 

kritiserar universalismen för att verka marginaliserande och uteslutande, och kopplar detta till 

den vite mannens hegemoni. 

I bidraget från Essed (2005) fokuseras på vardagsrasism som relationen mellan vardagliga 

erfarenheter av diskriminering och den strukturella kontext av ojämlikhet som man kan finna i 

olika sociala konstruktioner. Essed menar att rasism inte är något som kan reduceras till det 

individuella eller institutionella, utan att det måste ses som en process som upprätthåller en 

ojämlik hierarki. 

I samma rapport finner vi Katarina Mattson (2005) som diskuterar kring critical whiteness 

studies. Kritiska vithetsstudier (som det översätts till) syftar till att synliggöra den gällande 

normen i västerländska samhällen. Det är enligt detta synsätt normen allting annat förhåller 

sig till, och som är det man kan avvika ifrån på olika sätt. Tidigare forskning har i mångt och 

mycket brustit i att definiera normen som sådan, och istället valt att fokusera på ”de andra”, 

med följden att de negativa konnotationerna runt minoritetsgrupper befästs och förstärks.  

Teorier från fältet critical whiteness studies är den huvudsakliga referensram vi använder oss 

av i vår analys, och kommer därför behandlas utförligare nedan. 
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5.2 Teorianknytning 

Vi beskriver ett forskningsperspektiv som influeras av och samspelar med många olika teorier 

och discipliner. Detta gör det svårt att renodla kritiska vithetsstudier till en sammanhållen 

teori, och man får istället se området som ett sätt att närma sig frågor om exempelvis rasism, 

diskriminering, integration, identitetsskapande och maktordning i samhället.  

5.2.1 Critical whiteness studies - Vithet som ”Master signifier” 
 

Inom critical whiteness studies menar man att det existerar en maktbärande vit överhöghet, 

som åtnjuter privilegier och en överordnad ställning i samhället (de los Reyes & Kamali 

2005). Detta kan härledas till kolonialismen och den vita minoritetens maktmonopol, en makt 

som gick i arv och då inte var möjlig för alla att ta del av (a.a.). Västvärldens nutida 

uppdelning i ”the West and the Rest” ses som en vidareutveckling av koloniala och 

postkoloniala strömningar, vilka bidragit till ett skillnadsskapande mellan ”de vita” och ”de 

andra” (Elmeroth 2008). Dessa två grupper förutsätts vara homogena i sin sammansättning 

och deras inbördes väsensskildhet cementeras i strukturer och folkmedvetande (de los Reyes 

& Kamali 2005). 

Denna uppdelning i ”vi och dom” brukar beskrivas äga rum i en process man kallar 

andrafiering.  Andrafieringsprocessen innebär att människans behov av en god självkänsla 

och grupptillhörighet medför att man sätter sin ingrupp (grupp man själv tillhör) i kontrast till 

andra grupper, som då får representera något sämre (Elmeroth 2008). Kopplat till etnicitet 

innebär detta ett behov av att dela in människor efter ursprung, raser eller etnicitet, och får till 

resultat att ”vi-gruppen” (de vita, västerländska) laddas med positiva egenskaper och ”dom-

gruppen” (de andra, människor från främmande kultur) med kontrasterande negativa. Det 

enda som inom gruppen förenar ”de andra”, är att de är olika det vita, västerländska, svenska; 

de blir till en ”icke-kategori” (a.a.). 

Även rasifieringsbegreppet är centralt vid vithetsstudier. Vid strukturell diskriminering är 

rasifiering den process där samhället rangordnar dess invånare på basis av rastillhörighet eller 

ursprung. Begreppet inbegriper likaså de individer som blir utsatta för denna kategoriserande 

gradering, och man menar dessutom att rasifiering är något som konstant skapas och fortgår 

då människors ojämlikhet hela tiden befästs (Molina 2005). Processen gör den hierarkiska 

uppdelningen mellan människor till något naturligt och självklart, såväl inom den sociala 

sfären som inom olika samhälls- och maktstrukturer (de los Reyes & Kamali 2005).  
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Rasifiering och homogenisering inom kritisk vithetsteori används inte enbart för att visa på de 

lägst stående i hierarkin och deras upplevelse av skillnadspraktiken, utan också i högsta grad 

på dem som står högst; de vita västerländska (Mattson 2005). Tesfahuney (2005) hävdar att 

”vithet är det som inte nämns men ändå talar”, vithet är den osynliga norm som allting annat 

definieras utifrån (s 212). Man talar exempelvis om ”färgade”, eller ”svart historia” till 

skillnad från ”(vit) historia” (a.a.). Det är denna norm och hur den påverkar både de 

västerländska vita och ”de andra”, som undersöks med hjälp av critical whiteness studies. 

Vithet ses som något eftersträvansvärt, tätt sammankopplat med en rad positiva egenskaper 

och förutsättningar, som svårligen (om alls) kan förvärvas av andra (Mattsson 2005). Det 

innebär fördelar för den som är innesluten i normen, oavsett om man tar avstånd ifrån det eller 

inte, eftersom det är så samhället är strukturerat (Azar 2005).  

Jesper Fundberg hävdar i sin artikel Osynlig vithet (Invandrare & Minoriteter, 1/2001) att 

studiet av vithet gör att fokus förskjuts då man objektifierar även ”det vita” och gör det 

tillgängligt för problematisering och analys. Fundberg refererar till Dyer (1997), som påtalar 

att om vitheten får stå utanför rastänkandet blir vitheten en allmänmänsklig norm (I&M, 

1/2001). Den vita normen i sig skapar ett maktförhållande då den enligt de los Reyes (2005) 

utesluter, stigmatiserar och naturaliserar underordning; normen visar på allt vad andra 

människor inte är, vad de inte besitter och definierar således dem som lägre stående. 

Invandrare blir i detta sammanhang vithetens antites, nödvändig för att ge det privilegierade 

vita existensberättigande (de los Reyes & Kamali 2005). Fundberg betonar i sin artikel Dyers 

farhåga att man i detta synliggörande av den vita identiteten inte får hamna i något som ska 

motsvara ”black studies” – något som är avsett att framhäva och förstärka den egna kulturen 

(I&M 1/2001). Syftet med att göra även vitheten till en identitet är endast att få syn på normen 

och vad den innebär för andra gruppers underordning, enligt Dyer (a.a.). 

Critical whiteness studies hämtar även inspiration från det intersektionella perspektivet, ett 

perspektiv som främst används inom genus- och queerbaserade kontexter (de los Reyes 2005). 

Intersektionalitet väger in olika kategorier i en människas identitet för att tydligt se 

ojämlikhetsskapande och de maktrelationer som råder (a.a.). Kön, klass, etnicitet och 

sexualitet ställs emot varandra för att visa hur olika förhållanden kategorierna emellan leder 

till olika bemötande för individen (a.a.). Även Fundberg påtalar normen som en vit, 

medelålders, heterosexuell man från medel-/överklass, och hävdar att alla som inte passar in i 

den mallen behöver förklara och presentera sig (I&M 1/2001). 
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Katarina Mattson (2005) menar att då critical whiteness studies ska appliceras på svenska 

förhållanden, krävs en diskussion om uppfattningar av svenskhet och det rasifierade ”vita 

västerländska” som är utgångspunkten för skillnadspraktiken i Sverige. Mattsson (2005) 

refererar till Brune som undersökt bilden av svenskar och invandrare i media, och funnit att 

svenskhet beskrivs som det normala och det eftersträvansvärda. Invandrarskap skildras som 

dikotomt (i motsatsförhållande) till svenskhet, och är bland annat präglat av sociala problem, 

kriminalitet och patriarkala värderingar. Den underförstådda svenska speglingen av detta blir 

att svenskhet borgar för ett välordnat liv, skötsamhet och jämställdhet (a.a.).   

Svårigheten att precisera vad svenskhet är och hur man ska vara gör att det är en 

förhållandevis osynlig norm som utgör riktlinjen (Azar 2005). Både Mattson (2005) och Azar 

talar om det utbredda kravet på en ”Sverige-specifik kompetens” och debatten om ett ”körkort 

i svenskhet” för invandrare. De menar att detta är en sorts omformulerad rasism, då det måste 

anses som likställt vare sig man särbehandlar beroende på ras eller kultur, och att utfallet i 

praktiken blir detsamma. Azar menar vidare att politiker medvetet håller liv i denna diskurs 

utan att ha för avsikt att genomföra några ”svenskhetstester” (p.g.a. de uppenbara problemen 

att definiera svenskhet), enbart för att understryka att det existerar en skillnad mellan svenskar 

och ickesvenskar. 

En identitet som svensk är i högsta grad kontextberoende, och man kan uppfattas/ uppfatta sig 

själv som mer eller mindre svensk. Forskningen talar om fem återkommande kategorier av 

hur man definierar en person som ”svensk”: 

 född i Sverige 

 svenskt medborgarskap 

 svenska föräldrar 

 svenska som modersmål och/eller en svensk kultur 

 ett svenskt utseende     

     (Mattsson 2005, s.149) 

 

Mattsson menar att dessa kategorier är återkommande i den svenska diskursen och att de, 

genom att fungera som skillnadsmarkörer för invandrares olikhet, bidrar till rasifiering (a.a.). 
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Critical whiteness studies är, som diskuterats ovan, ett perspektiv som fokuserar på en 

outtalad vithet som möjliggör annorlundaskap och styr definieringen av ”de andra”. 

Tesfahuney (2005) talar om vitheten som samtidigt exkluderar sig själv från systemet det 

upprättar och återupprättar, genom att själv förbli en osynlig ”Master signifier”; det 

oåtkomliga som styr utan att synas eller beröras. 

 

6. Styrdokument 

I den nya skollagen, som träder i kraft den 1 juli 2011, står att läsa att utbildningen ska främja 

de mänskliga rättigheterna (SFS 2010:800), som i enlighet med FN:s barnkonvention sätter 

barnets bästa i centrum. Skollagen hänvisar till diskrimineringslagen i vilken det råder 

nolltolerans mot kränkningar (a.a.). I läroplanen återfinns föreskrifter för all personal att 

”aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper” 

(Lgr11). I den nya läroplanen står även att i skolans uppdrag ligger att lära eleven ” uttrycka 

medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter” (Lgr11). 

Skolans huvudman ska årligen författa en åtgärdsplan som innehåller förebyggande rutiner, 

samt vilka omedelbara åtgärder som ska vidtas då man fått kännedom om att en elev upplevt 

sig kränkt. Vid Skolinspektionens granskning av hur skolor arbetar kring trakasserier och 

kränkningar framkommer brister och rutiner gällande bl.a. kartläggning, förhållningssätt kring 

normer, samt att man inte följer skolans upprättade plan vid trakasserier och kränkningar 

(Skolinspektionen 2010:1).  

Det är BEO (Barn- och elevombudet) vid skolinspektionen som innehar ansvaret att 

tillsammans med DO (diskrimineringsombudsmannen) kontrollera att dessa lagar följs (DO 

2009) . Gemensamt har de utformat webbverktyget planforskolan, som sammanför 

likabehandlingsplan med åtgärdsplan för kränkande behandling, detta verktyg har till syfte att 

underlätta skolornas rutiner.  
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7. Metod 

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ, hermeneutiskt inspirerad metod, där vi genom 

kvalitativa intervjuer samlar in material till en hermeneutiskt inspirerad analys. I analysen 

tolkar vi elevers upplevelser av skillnadspraktik och normer. 

7.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, då vi primärt vill åt elevers upplevelse av 

de förhållanden de möter i skolan. Vi är inte intresserade av att kartlägga exempelvis frekvens 

av skillnadspraktik eller antal elever som känner sig särbehandlade, så ett kvantitativt 

närmande till undersökningen kan inte motiveras av syftet med denna undersökning . 

Den kvalitativa forskningen kan sägas vara djupt förbunden med de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga disciplinerna, precis som den kvantitativa är en metod tätt 

sammankopplad med forskning inom naturvetenskap och medicin. Historiskt har valet av en 

kvalitativ metod varit förbunden med problem gällande kunskapsanspråken, då den kvalitativa 

metodens empiri inte kan sägas äga samma (sorts) objektivitet och kontrollerbarhet som den 

kvantitativa (Widerberg 2002). Widerberg diskuterar problemet med validitet, att man 

undersöker det man avser undersöka samt reliabilitet, kontrollerbarhet vid upprepade 

mätningar. Liksom Holme och Solvang (1997) menar Widerberg att begreppen inte direkt går 

att översätta till en kvalitativ metod. Istället för en oklanderlig reliabilitet där allt går att 

upprepa och kontrollera, understryks vikten av att forskaren själv ingår i och samspelar i 

undersökningen och aldrig kan bli en utbytbar eller helt objektiv person. Likaså blir 

naturvetenskapens krav på validitet uddlöst, då man i en kvalitativ forskning inte på förhand 

vet säkert vad man kan komma att undersöka (a.a.). 

Det vi tagit fasta på i den här diskussionen är det oundvikliga kravet på saklighet och 

tillförlitlighet. Detta uppnås enligt Widerberg i ett kvalitativt metodval genom att grundligt 

redogöra för forskarens förförståelse och förhållningssätt, samt genom att ständigt reflektera 

kring och motivera sitt tillvägagångssätt (Widerberg 2002). Även Katarina Jacobsson (2008) 

påtalar att man borgar för studiens kvalitet och legitimitet genom att ge en transparent och 

grundlig redogörelse som visar på en metodologisk medvetenhet. Vi har således försökt 

redogöra noggrant för vilket sammanhang vi kommer ifrån, och vi har dokumenterat 

urvalsprocess likväl som arbetsprocess, för att läsaren genom detta ska kunna dra relevanta 

och rimliga slutsatser av våra resultat. Vi hoppas att genom detta förfaringssätt komma ifrån 

de problem och den skepsis som annars kan vidhäfta en kvalitativ studie (Jacobsson 2008). 
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7.2 Kvalitativ intervju 

Vi använder oss av den kvalitativa intervjun, detta för att vi anser att det är ett bra redskap då 

man vill komma åt elevers upplevelser och attityder (Johansson & Svedner 2006). Även inom 

den kvalitativa intervjun finns olika vägar att gå, exempelvis en varierande grad av 

standardisering och strukturering. Vi har valt att göra en öppen, halvstrukturerad 

respondentintervju; intervjun är således strukturerad till förutbestämda teman men de öppna 

svarsmöjligheterna genererar varierade frågor och följdfrågor. Respondentintervjuer stämmer 

bra med vårt syfte, då de vänder sig till de personer som är direkt kopplade till den företeelse 

som studeras (Holme & Solvang 1997). Standardiseringen (i vilken mån forskaren styr 

intervjun) kommer att vara låg, varje enskild intervju kan komma att se olika ut beroende på 

det personliga samspelet samt vilken riktning samtalet tar under intervjun. Holme och 

Solvang anser att så lite styrning som möjligt från forskaren är viktigt för att komma åt 

undersökningspersonernas privata upplevelser (a.a.).  

Då kvalitativa intervjuer ofta är tidskrävande och energislukande, både under själva 

intervjuerna och vid bearbetning och analys (Holme & Solvang 1997), var vår avsikt att 

begränsa antalet intervjuer. Dock för att kunna spegla svaren mot varandra, ge nya perspektiv 

och upptäcka mönster såg vi fördelen med att ha ett större underlag. Ledstjärnan under arbetet 

var att fortsätta så länge ny information kom fram (a.a.); då inga nya infallsvinklar gavs 

avslutade vi intervjuarbetet.   

7.3 Hermeneutiskt inspirerad tolkningsmodell 

Inom hermeneutiken talar man om den hermeneutiska spiralen, och hur den kan leda till en 

djupare tolkning av ett material genom en växelverkan mellan delar och helhet. Genom att 

väga delar mot helheten når man en djupare förståelse som i sig utgör en ny helhet att tränga 

in i (Sjöberg & Wästerfors 2008). Vi kommer att använda oss av denna teknik både genom att 

väga de separata uttalandena i intervjuerna mot teman, samt genom att väga de uppkomna 

tolkningarna mot teoretiska resonemang. 
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8. Process  

Nedan redogör vi för vår arbetsgång med avstamp i vårt eget förhållningssätt vidare till etik, 

urval, och intervju- och analysförfarande.  

8.1 Förhållningssätt  

Det är viktigt att påpeka att vi inte går in i denna studie som oskrivna blad, och att vi är 

medvetna om att våra erfarenheter och egenskaper påverkar arbetet och resultatet. Då vi 

använder oss av en kvalitativ metod i allmänhet och av kvalitativa intervjuer i synnerhet, är 

det viktigt att vi är medvetna om vad hos oss som personer som kan komma att påverka 

arbetet och utfallet i undersökningen. Vi som personer representerar både ”det annorlunda” 

(med förälder från Kenya) och ”det helsvenska”. Vi har resonerat kring vilken vikt vi ska 

lägga vid detta; hur det påverkar resultatet att en av oss har personlig erfarenhet av etnisk 

skillnadspraktik, och hur vi båda kan tänkas påverka intervjuerna och respondenterna genom 

vilka vi är och erfarenheterna vi för med oss.  

Då vi båda under en längre tid har rört oss i skolans och ungdomars värld, är inte detta en helt 

ny arena för oss. Vår förförståelse grundas i fem års arbete som högstadielärare samt flera års 

arbete inom skola och med ungdomsverksamhet. Vi är dock nya inför forskningsintervjun 

som metod, och inser att ett professionellt genomförande av intervjuer är ett hantverk man 

inte bemästrar till fullo inledningsvis. Vi har därför tagit till oss handfasta råd om 

intervjuteknik från såväl litteratur som handledare. 

8.2 Etiska betänkanden 

Vår förhoppning är att vårt arbete kännetecknas av en respekt inför och vilja att skapa 

förtroende till de elever vi intervjuar. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002) tillgodoser vi informations- och samtyckeskraven genom att kontakta och 

informera skolans rektor samt berörd personal gällande studiens syfte. Då eleverna är 

omyndiga är dessutom vårdnadshavares godkännande nödvändigt, och utifrån ett missivbrev 

(se bilaga 1) som delas ut tar elev och vårdnadshavare själva ställning till att medverka i 

urvalsenkät samt intervju. 

Eleverna informeras både vid inledande presentation av vårt arbete samt vid själva 

intervjutillfället, om vad kravet på konfidentialitet innebär och hur det uppfylls. Allt material 

avidentifieras under bearbetning och namn eller annat som kan sammankopplas med 

respondenten kommer i analysen inte att vara igenkänningsbara (Johansson & Svedner 1998).  
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8.3 Urval av intervjupersoner 

Urvalet för intervjuerna gjordes utifrån svaren i en bakgrundsenkät som fyllts i av fyra klasser 

i åk 9. Vår strävan var att få ett så brett urval som möjligt med avseende på kön, klass och 

etnicitet, vilket vi delvis lyckades med. Dock fick vi göra avkall på ett brett klasspektrum då 

det möjliga urvalet inte stödde detta. 

Av tio utvalda kunde en inte medverka då hon vistades på sjukhus under intervjuperioden. 

Alla slutliga nio respondenter är födda i Sverige, fyra med svenska föräldrar, fem med båda 

eller en förälder född i annat land.  

8.4 Intervjugenomförande 

Intervjuerna skedde på en skola i västra Sverige vid tre tillfällen efter överenskommen tid 

med elevernas klassföreståndare. Vi uppskattade att 45-minutersintervjuer skulle vara 

tillräckligt för att ge en nyanserad bild av elevernas upplevelse, och tidsberäkningen kändes i 

efterhand riktig. Vi övervägde att båda närvara vid intervjuerna men enades om att detta 

kunde medföra en känsla av underläge för eleven, samt att vi som ovana intervjuare skulle bli 

hämmade i situationen. Ett annat alternativ hade varit att använda sig av fokusgrupper, och 

utnyttja samspelet i en diskussion elever emellan. Vi ansåg dock att dels då vi inte kände till 

de sociala relationerna och hur gruppen kunde tänkas samspela, och dels då vi som ovana i 

situationen kanske inte skulle kunna styra samtalet eller hinna uppfatta allt i deras samspel. 

Då analysen bygger på intervjuernas kvalitet har vi hämtat råd och inspiration från Johansson 

och Svedner (1998), Kvale och Brinkmann (2009), Holme och Solvang (1997), och 

Widerberg (2002), allt för att sätta oss in i situationen på förhand och eliminera risken att inte 

få intervjuer av god kvalitet, och därmed inte ha ett bra material inför vår analys. 

Före intervjun gavs eleverna en utförligare bakgrund till vårt arbete och dess syfte, en 

bakgrund som vi kom att justera. Vi fann att vi i strävan att inte påverka istället blivit 

otydliga, och detta försvårade för eleverna att ge svar på våra frågor. Inför följande intervjuer 

tydliggjordes vår infallsvinkel med att bakgrund och etnicitet betonades som fokus. 

Intervjuerna kretsar kring tre teman; skillnadspraktik, normer och makt, vilka vi anser kan 

belysa våra frågeställningar. Till dessa teman finns ett antal öppna frågor knutna (se bilaga 2), 

men avsikten var att följa den intervjuades tankebanor och via följdfrågor delvis låta 

respondenten bestämma samtalets riktning. Under intervjun försökte vi förhålla oss så 

neutrala som möjligt, summera och återkoppla för att vara säkra på att vi uppfattat det 

respondenten ville förmedla. 
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Vi har valt att spela in intervjuerna för att i största mån garantera en säker bearbetning. 

Därefter har vi transkriberat de delar av materialet som vidrört våra teman och 

frågeställningar, för att i största mån behålla vårt analytiska fokus. Vid transkriberingen har vi 

försökt hålla oss så nära skriftspråket som möjligt, detta eftersom vi är intresserade av vad 

som sägs till skillnad från hur det sägs. 
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8.5 Analysförfarande 

Våra intervjuer trakterar tre teman; skillnadspraktik, normer och makt. Intervjuernas teman 

har vi valt utifrån antagandet att de kan belysa våra frågeställningar från olika vinklar, och 

dessa teman utgör grunden för den intervjuguide vi använder oss av vid intervjutillfällena. 

Således är inte guiden explicit synlig i analysen, utan syftar endast till att belysa våra teman 

och indirekt våra frågeställningar. 

Tema skillnadspraktik och tema normer är i sig uppdelade i ett antal underkategorier, som 

skapar en överskådlig struktur i analysen och ger möjlighet att se även bakomliggande 

strukturer (Johansson & Svedner 1998). Makt blir i analysen allestädes närvarande och 

genomsyrar de båda andra områdena, då vi menar att först då man kopplar makt till rådande 

normer kan det talas om en skillnadspraktik. För att åskådliggöra strukturen har vi 

sammanställt ett ”temaschema”:  

 

 

 

Fig. 1. Temaschema för analyskategorier 
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Detta ”temaschema” används för att jämföra skillnader och likheter som vi enligt 

hermeneutiska ansatser även tolkar gentemot critical whiteness studies. Teori, empiri och 

teman vägs emot varandra för att kunna tränga djupare ner i materialet för den spiraleffekt 

man talar om inom hermeneutiken.  

Materialet bearbetas genom att den transkriberade texten grupperas utifrån teman och 

underrubriker (Holme & Solvang 1997). Med hjälp av meningskoncentrering finner vi 

återkommande upplevelser vilka sammanförs i underkategorier (a.a.). Dessa underkategorier 

och intervjuteman kan ses som delar i en hermeneutisk tolkning då de sätts i relation till 

helheten i frågeställningar och syfte. Helheten kommer även att belysa delarna då man 

betänker att även vår förförståelse, förhållningssätt samt val av metod och frågeställningar har 

en inverkan på den tolkning vi gör.  

8.6 Studiens tillförlitlighet  

För att vår insamlade empiri ska göras rättvisa och vara trovärdig vill vi nedan visa på vårt 

tillvägagångssätt och varför vi anser våra data ha god tillförlitlighet (Svedner & Johansson 

1998). Vi strävar efter kontrollbarhet och transparens av vår studie, och genom att t.ex. bifoga 

våra frågor ges chans att granska de resultat vi påvisar (a.a.).  

Vi kan inte helt frånsäga oss all vinkling då vi färgas av vår förförståelse samt att vi som 

intervjupersoner påverkar respondenterna med vår etnicitet, ålder samt status som blivande 

lärare.  Risken för fel- eller övertolkning finns alltid, detta har vi dock försökt att eliminera 

genom att var för sig lyssna på de inspelade intervjuerna och enskilt göra en första tolkning av 

intervjuerna, sedan jämföra och diskutera dem. Ljudupptagningen ger även den en 

förutsättning för en intern giltighet då det är intervjupersonens perspektiv och tolkningar som 

utgör innehållsfokus, men även här är vi medvetna om vår påverkan av texten då 

transkribering till viss del innebär en tolkning (Kvale & Brinkmann 2009).  

Vi anser oss ha fått en variation av respondenter som kan spegla skolan och elevers 

upplevelser och att även detta medför en viss tillförlitlighet för vår studie. Våra 

frågeställningar Hur upplever elever etnisk skillnadspraktik i skolan? och Hur upplever elever 

den svenska normen? anser vi ha tjänat syftet mycket väl, och vi menar att vår empiri och 

analys gett oss tillfredsställande svar på dessa frågor. 
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9. Analys 

Vi har valt att ibland sammanfatta alla svar, och ibland kategorisera svaren i invandrarelevers 

och svenska elevers svar. Detta eftersom vi utgår ifrån upplevelser, och inte ifrån ett 

individperspektiv. Analysen är indelad i enlighet med våra teman, följaktligen inleder vi med 

att redogöra för upplevelser kring skillnadspraktik. Detta avsnitt är indelat i ej upplevd 

skillnad och upplevd skillnad. Därefter behandlar vi normer, där vi först undersöker vilka 

upplevelser det finns av den svenska normen, för att sedan avsluta med normen för 

invandrarskap. Makt ges inget enskilt utrymme, utan blir intressant och synlig i analysen 

utifrån sin roll som katalysator för skillnadskonstruktioner och skillnadsskapande.  

Att vi väljer att ge invandrarnormen så mycket utrymme trots att det är den svenska normen vi 

specifikt vill undersöka, beror på att den svenska normen ofta blir en spegelbild av 

invandrarnormen. Gruber (2007) ser i sitt arbete en svårighet att ringa in det som utgör den 

ledande normen och att hon under sitt analysarbete kan återge skillnadskonstruktioner, ”inte i 

första hand genom hur det omtalas eller benämns, men utifrån att det synliggörs via 

kontraster och genom vad det inte är” (a.a. s 200, vår kursivering). Detta är ett förfaringssätt 

vi kommer att använda oss av för att avtäcka elevers upplevelser av den svenska normen.  

Vi inleder varje delområde med ett citat vi finner är representativt för den underkategori vi 

analyserar. De utvalda citaten inne i analysen blir länken mellan intervju och teori. Vi har valt 

att inte ta med alla citat som visar på samma företeelse, för att få en överskådlig och 

tillgänglig analys. 

9.1 Skillnadspraktik  

Vi finner att få elever framhåller hur skolan gör skillnad utifrån etnicitet. Orättvisorna 

uttrycks mer utifrån genus, något som är intressant i sig men inte utgör fokus i denna studie. 

Vi diskuterar detta faktum och dess implikationer lite mer ingående under 

diskussionsavsnittet.  

9.1.1 Ej upplevd skillnadspraktik 
 

”Jag tror inte det har något med ursprung att göra”    (Rosita) 

Rositas citat ovan är kännetecknande för mer än hälften av våra respondenter, vilka på olika 

sätt hävdar att etnicitet inte är en grund till skolans skillnadspraktik. Vid fråga om eleverna 

upplever orättvisor utifrån etnicitet, svarar de nekande. Mustafa säger att ”lärarna känner ju 

eleverna här, de vet vilka som är stökiga och så” och Elsa menar att ”det brukar inte vara så 
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här [på vår skola]”. ”Absolut inte // inte märkt någonting av speciell behandling” är Ezras 

respons på samma fråga.  

Vi menar att vidare diskussion kring temat avslöjar mer än vad eleverna vid direkt fråga kan 

sätta ord på. Ezra menar inledningsvis att ingen skillnad görs i skolan baserat på ursprung. 

Senare under samtalet hävdar han att ”invandrarelever är mer utsatta” och kopplar detta till 

att många har förutfattade meningar om invandrare. Den tolkning vi gör av dessa uttalanden 

är att Mustafa inte ser att någon fysisk skillnad görs, men att han märker av en skillnad i 

attityder och förhållningssätt. Intressant i sammanhanget är att han inte tycks koppla detta till 

ojämlikhet, utan endast till möjligheten av ojämlik behandling.  

Inte heller Rosita tror att skolan gör skillnad utifrån etnicitet, men talar om att hon upplever 

att hon på grund av sitt ursprung har lägre krav på sig än de andra eleverna. Rosita tror att hon 

nog hade kunnat prestera bättre med högre förväntningar på sig, men hävdar samtidigt att det 

är hennes eget fel: ”dom har ju sagt till mig… att jag ska läsa mer böcker och så, så då är det 

ju mitt eget fel”. Detta kan ses som en form av hierarkisk legitimering, som innebär att 

maktfördelning är avhängigt åsikten att olika grupper av människor har olika förmågor och 

attityder (Elmeroth 2005). Att Rosita själv görs ansvarig, och uppfattar sig som den ansvariga, 

skulle kunna förklaras av ”blame the victim”-attityden där den enskilde individen hålls 

ansvarig genom att påstå att situationen har orsaker denne kan kontrollera (ibid.).   

Trots att eleverna uppenbarligen gjort iakttagelser av olikbehandling, förblir sambandet 

mellan etnicitet och skillnadspraktik i viss mån osynligt för dem. Detta kan delvis ses som en 

följd av den rasifiering man talar om inom strukturell diskriminering, där processen gör denna 

kategorisering till något självklart. I elevens upplevelsevärld görs ingen skillnad baserad på 

etnicitet. De kan dock visa på ojämlika förutsättningar, (t.ex. utsatthet, negativa 

förväntningar) men är oförmögna att se detta som något anmärkningsvärt. Detta menar vi är 

ett uttryck för den normalisering som sker av diskrimineringen i skolan som institutionell 

praktik.  

Oförmågan att se en koppling mellan etnicitet och olikbehandling kan också ses som ett 

uttryck för den individualisering och det fokus på den enskilde eleven/människan som just nu 

genomsyrar skolans värld såväl som samhället i stort.   

Vi kan också hos ett par av eleverna märka en tendens att försöka skjuta problemen, närvaron 

av en ojämlikhet, ifrån sig: ”På vissa ställen tror jag att man behandlas så, […] inte så bra 

ställen, kanske Malmö och så, eller andra skolor” som Khaled säger. Man kan alltså erkänna 
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att problemen existerar, men vi menar att för att kunna hantera det placerar man problemen 

någon annanstans; hos andra, i andra skolor, i andra städer.  

Vi menar att detta även i viss mån blir synligt då eleverna pratar om normer. Mustafa 

beskriver exempelvis den typiske invandrareleven som en motsats till den svenska ”lyckade” 

eleven, men han hävdar samtidigt att så är det ”inte här […] i min klass har de typ bra betyg 

och sånt” (under avsnittet om normer kommer vi att titta djupare på Mustafas syn på 

svenskhet och invandrarskap). Även Ezra har en liknande diskurs då han påstår att svenskar i 

allmänhet har högre status än invandrare, samtidigt är hans personliga upplevelse att både 

invandrare och svenskar kan ha en hög status; ”Jag känner många som har hög status som är 

invandrare, men de flesta har nog lägre faktiskt. Det finns ju fler svenskar som har hög status 

än såna med utländsk bakgrund” 

9.1.2 Upplevd skillnadspraktik 
 

”[Läraren] säger att hon inte är svensk så hon kan inte få MVG, hon kan ju inte 

grammatik och uttryck” (Carmen)  

Eleven ifråga berättar att hon blivit placerad i SVA-undervisning, utan att SVA-läraren tycker 

att det är berättigat. Nu är Carmen dock placerad i vanlig svenskundervisning, där läraren 

anser att hon inte kan få det högsta betyget då hon inte är svensk. Carmen hävdar att resultat 

och jämförelser med andra elever med högsta betyg inte kan motivera lärarens bedömning. 

Hon upplever också att läraren försöker ”sätta dit” henne, genom att konsekvent ge frågor hon 

inte tror Carmen om att klara av.  

Mattsson (2005) diskuterar svårigheten i att förvärva en svenskhet, och här menar vi att 

Carmen, med hjälp av SVA-läraren, försöker förhandla om sin identitet för att nå privilegier. I 

kraft av sin maktposition utövar svenskläraren sitt tolkningsföreträde för att förvägra eleven 

tillträde till en identitet, som i detta fall innebär en möjlighet till högsta betyg. Essed (2005) 

benämner detta som en marginalisering i klassrummet, och menar att mönstereleven är den 

vita eleven och att läraren kan ha svårigheter med att erkänna prestationer från ”de andra”.  

Ytterligare en elev med annat etniskt ursprung, Rosita, uppfattar att lärarna ”har lägre krav, 

att [hon] ska kunna mindre svenska”. Stellan, som har svensk bakgrund, reflekterar över 

behandlingen av en nyanländ invandrarelev i klassen: ”lärarna vågar inte ställa krav att… 

dom är lite försiktiga eftersom dom inte har svensk… dom är inte härifrån… kanske är 

inställda på att dom inte ska vara lika bra som oss, dom ställer inte samma krav”. Dessa 
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exempel på lärares annorlunda krav på elever med annan bakgrund kan sättas i relation till 

den nya skollagen, med dess betoning på alla elevers rätt att utvecklas så långt som möjligt 

(SFS 2010:800, kap 3, 3 §). Eleverna vi refererar till är överens om att krav och positiva 

förväntningar är något som behövs för att utvecklas i skolarbetet; Stellan menar att ”[de] 

måste ställa krav för att man ska utvecklas”, och även Rosita hävdar att hon antagligen nått 

längre med högre förväntningar på sig. Mellan dessa upplevelser och den nya skollagen 

(2010:800) råder ingen konsensus, då eleverna inte givits likvärdiga möjligheter att utifrån 

sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt. Detta leder i förlängningen till 

diskriminering och ojämlika förutsättningar för elevers vidare studie- och yrkesliv.  

Stellan ger en möjlig förklaring till skillnadspraktiken som sanktionerar ”vi och dom”-

tänkandet och den hegemoniska maktordning det innebär. Enligt vår tolkning indikerar ”vi” 

det ledande och tongivande, och ”dom andra” antas inte ha samma grundförutsättningar och 

förväntas därmed prestera annorlunda. Denna hegemoni finns fortfarande kvar på platser som 

Australien och Sydafrika. Mustafa aktualiserar och visar i sin reflektion att den gamla 

maktordningen är närvarande i vårt samhälle och medvetande: ”förr [hade dom] inte rätt att 

göra allt, de vita var ju så… var ju mer… dom hade ju alltid makten”. 

En mer abstrakt form av skillnadspraktik kan man skönja i attityder. Ett fåtal av 

respondenterna visar på den egna känslan av orättvis behandling Carmen menar att ”Dom 

som har väldigt svenska föräldrar och […] alltså ser väldigt svenska ut, det känns som 

[läraren ] typ värderar dom högre”. Citatet beskriver Carmens känsla kring en lärares 

attityder gentemot elever med annan etnisk bakgrund. Då läraren i fråga är samma lärare som 

kopplat svenskhet till det högsta betyget i svenskämnet, kan man resonera kring om eleven 

tolkar in en icke-existerande negativ attityd. Då Carmen hävdar att den diskriminerande 

attityden är något som uppmärksammas av klassen som helhet ”man ser ju det så tydligt, 

ALLA vet ju om det”, kan man anta att det finns belägg för hennes känsla. Essed (2005) pratar 

om att vardagsrasism aldrig är en isolerad händelse utan är länkad till minnen av andra 

liknande upplevelser, detta kan vara fallet även för Carmen såväl som för klasskamraterna. 

För henne är det dock viktigt att betona att hon inte är ensam i sin upplevelse. 

Utan att kunna peka på en specifik situation beskriver Mustafa det som att man ständigt blir 

misstänkliggjord, att invandrare ”alltid har ett öga på sig // man känner sig orättvist 

behandlad”. Som nämnts tidigare påpekar Mustafa att invandrare är mer utsatta och vår 

tolkning av detta är att skillnaden inte alltid är synlig men att den är närvarande i form av t.ex. 
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fördomar. Denna känsla av att vara förknippad med negativa och stigmatiserande 

uppfattningar bekräftar Stellan:  

kom på nu att det är ett område här som ligger, tror jag, har inte varit där så ofta men det är 

nog ganska många invandrare där i XX , där har hänt ganska mycket grejer,  inte just nu men 
för några månader eller ett år sedan, vet ju inte om det är invandrare, men de är ju stökiga 

liksom, som Rosengård och man får ju då den uppfattningen om dom när sånt händer. Men det 

kunde ju hänt oss svenskar men man tänker ju att XX där bor det många invandrare, eller 

Rosengård 

Bunar (2001) pekar på faran av den mediala exploateringen och den offentliga debatten med 

dess expertis som förklarar ”invandrartätheten” och ”annorlundaheten” som orsak till 

problemen i invandrarområden.  

Bland eleverna kan vi även se skilda attityder till olika invandrargrupper. Två av de etniskt 

svenska eleverna ger invandrare olika status beroende på var de kommer ifrån. Gemensamt 

för denna uppdelning är fenotypiska drag, landets status samt den bild som ges av media. 

Göran får illustrera exempel på detta då han talar om sin syn på amerikaner och andra 

invandrare: 

Men när jag tänker på USA då tänker jag liksom mer om det skulle komma t.ex. någon från 

USA hit, ja det det är lite konstigt men jag tänker liksom mer som en... turist ... än en sån 

där... invandrare  (...)  Alltså jag vet inte varför men jag bara har det tankesättet //  ja, när jag 

tänker på invandrare då tänker jag oftast från, sån där… öh… Iran och där de krigar och... 

det dom är lite så där… lite lite mörkhyade och så brunt hår och sånt. Det är liksom den 

bilden av invandrare som jag har fått. Jag vet inte varför det är så men det bara är så för att 

de är ju många av dom som kommer till Sverige, och då så när man hör... invandrare då blir 
det ju den bilden 

Även Stellan reflekterar över sin syn på invandrare med olika ursprung och visar på sin 

inställning till det obekanta:  

Jag tänker då krigs… från dom krigsdrabbade länderna, Mellanöstern och Afrika, mest det. 

(…) Ja, men man säger ju inte det, dom [från USA] har högre status det är lite, dom är mer i 

centrum. Dom är världsledare och har inga problem och amerikaner är stolta över att vara 

amerikaner. Man är mer stolt i klassen att ha en amerikan än att ha en från Irak. Dom är nog 

lite mer lika oss, alltså inga slöjor och sånt religiöst, de är ju mer islamister, muslimer 

Göran verkar särskilja invandrare med muslimsk tradition, som han ser ett hot mot det 

svenska samhället:  

när det kommer in fler och fler då kommer ju vår, vår historia sakta att tynas bort mot deras 
historia, liksom deras kultur… är… många som kommer ifrån är... Afghanistan och allt det 

där, dom är ju ofta muslimer. Många invandrare är muslimer och då skulle ju liksom vår… 

vårt skulle blir utbytt mot deras efter väldigt lång tid… och… jag vill fortfarande att det ska 

finnas kvar… men det låter lite konstigt när jag säger så, det låter ganska rasistiskt men... 

jag vet inte riktigt... det låter fel när det kommer ut men det låter rätt i mitt huvud 

När Göran satt ord på sina tankar reflekterar han över sin egen attityd gentemot det som är 

främmande och verkar uppriktigt förvånad och bekymrad över hur han framstår.  
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9.2 Normer 

Då respondenterna ombeds definiera normen för svenskhet respektive invandrarskap, blir det 

tydligt att en del av de svenska eleverna balanserar sina uttalanden. Detta sker dels i form av 

en sorts avståndstagande från främlingsfientliga åsikter, som vi kan hitta hos Filip: 

”[invandrareleverna] är nog lite av en egen grupp… eh… vill inte alls få det att låta negativt 

på något sätt” och hos Göran: ”jag hoppas att jag inte lät… rasistisk eller något sånt… 

bara… för det är ju verkligen inte något jag vill… det är borta”. 

Vi ser även att balansering förekommer då man konsekvent ger invandrare och svenskar 

liknande egenskaper, som exempelvis i Elsas beskrivning där hon menar att ”inv… personer 

med annat ursprung är snälla, kan ha dåliga erfarenheter // svenskar är trevliga och dom kan 

ju också ha dåliga erfarenheter. Göran menar att ”alla som inte är sådär helsvenska som jag 

känner är väldigt schyssta fast det finns ju dom som är jobbiga men det finns jobbiga 

svenskar också, absolut”. Givetvis kan uttalanden som dessa vara uppriktigt menade, men det 

intressanta i sammanhanget är behovet av att inte kunna nämna det ena utan att genast hävda 

att det är något som är kännetecknande för båda grupper. Göran förser oss med ytterligare 

exempel, både vad gäller att ta avstånd från politiskt inkorrekta åsikter samt balansering av 

sina uttalanden:  

när man tar in mer och mer av dom andra då i procent så blir det mindre och mindre 
svenskar och jag menar det är ingenting jag har emot någon av invandrarna men jag vill, jag 

vill inte att vanliga svenskar ska försvinna, jag vill liksom att… att dom fortfarande ska 

finnas kvar för jag menar att efter tid och tid så kommer ju allting blandas och då kommer 

det kanske inte blå ögon och ljust hår inte finnas kvar. Jag menar, jag har ju inte det själv 

men jag vill gärna se att det finns kvar. Jag vet inte varför jag vill så för det finns ju lika bra 

invandrare som svenskar men jag vill ändå att… det ska finnas kvar 

Vi diskuterar möjliga orsaker och följder av dessa fenomen lite mer ingående under 

diskussionsavsnittet nedan. 

9.2.1 Svenskhet 
 

”Jag vet inte, men jag har hört att vi är ganska försiktiga. Kan det stämma?”   (Stellan) 

Liksom tidigare forskning påtalar, visar vår empiri på en tydlig svårighet att definiera normer, 

i synnerhet den svenska. Då vi ber eleverna definiera svenskhet visar det sig genomgående en 

slags förvåning över frågan. Efter en stunds betänketid nämner alla respondenter utom Filip 

det fenotypiska, såsom blondhet och blå ögon, de talar om ljushet och vithet. Stellan är den 

elev som skiljer sig i detta och han ger många andra kännetecken för svenskhet, men hävdar 

att det ljusa och blonda inte är något utmärkande. 
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Trots att alla intervjuade elever hävdar att de ser den kulturella blandningen på skolan som 

naturlig: ”det är inget jag tänker på, alla är väl likadana?” som Elsa säger, är det ändå det 

ljusa, vita och blonda som nämns utan att följdfrågor eller förklaring behövs. Det är värt att 

notera att det inre; karaktärsdrag och specifikt svenska vanor och traditioner, verkar svårare 

att definiera än den yttre så kallade vitheten. Detta korresponderar väl med att den vita 

normen ses som osynlig och outtalad. Tesfahuney (2005) talar om vithet som något abstrakt, 

men samtidigt förkroppsligat, och detta framkommer med all önskvärd tydlighet av 

respondenternas svar som spontant relaterar till det yttre, men har svårt att fånga den inre 

bilden, Elsa säger exempelvis ”det som är typiskt för svenskarna är väl att vi är vita?” 

Fortsättningen på ovanstående citat illustrerar Elsas osäkerhet när hon ska beskriva 

svenskheten för intervjuaren som inte har det enda kännetecken hon nämnt: ”det som är 

typiskt för svenskarna är väl att vi är vita? Eller… ja… dom andra är”. Hon börjar med att 

inbegripa intervjuaren i svenskheten genom att använda ”vi”, något som hon ögonblicket efter 

blir osäker på om det är korrekt. Efter denna incident övergår Elsa till att beskriva 

svenskheten utifrån, med hjälp av det mer neutrala ”dom”. En möjlig tolkning är att 

respondenten inledningsvis instinktivt under samtalet sorterar intervjuaren som svensk, 

antagligen i kraft av andra attribut såsom obruten svenska och en överordnad ställning, men 

genast blir osäker på sin kategorisering då intervjuaren saknar det viktigaste av kännetecknen 

– vitheten. Detta visar, liksom exempelvis Azar (2005) och de los Reyes (2005) påpekar, på 

en flytande gränsdragning; att människor i vissa sammanhang ses som svenska och i andra 

inte. 

Göran exemplifierar hur den svenska identiteten kan beskrivas med hjälp av sin spegelbild, 

och befäster därmed kategorisering som ett sätt att sortera livsvärlden: 

Snart kommer det kanske att förändras, snart kanske det kommer vara så att vara invandrare 

är att vara svensk, jag vet inte. Alltså det som inte är typiskt svenskt, och svenskt det är väl 

det att man bryter inte, man pratar inte något arabiskt språk och man är oftast inte någon 

muslim det är väldigt olikt för svensk-svenskar… det tror jag   

Göran beskriver alltså den svenska normen med sin motsats; vad man inte är eller gör, och 

förvandlar därmed svenskheten till en slags omvänd ”icke-kategori”. Enligt 

andrafieringsprocessen är det tvärtom invandrargruppen som brukar beskrivas som ”icke-

kategori”, och vi vill hävda att Göran applicerar samma mekanismer för att definiera sin egen 

grupp. 
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Stellan är den som inte håller med om att det ljusa och blonda skulle vara kännetecknande, 

och han tecknar utan svårighet en bild av svenskhet och svenskens inre egenskaper: ”jag vet 

inte, men jag har hört att vi är ganska försiktiga. Kan det stämma?”. Osäkerheten i uttalandet 

förstärker ytterligare, och gör konturerna kring svenskhet ännu tydligare. Stellan fortsätter: 

Jo jag har hört av min mamma… att utomlands så äter alla på krogar och träffas och  här i 

Sverige äter alla hemma. Och man dricker inte så mycket alkohol, inte på middagar i alla 

fall, det är nog mer i städerna, inte i lilla X har vi samma kultur att gå ut, man går nog mer 

för sig själv. Vi är nog flitiga i arbetet tror jag. Vågar stå upp för det vi säger, vi är ju ganska 

framgångsrika för att vara ett så litet land? Ja, lagom helt enkelt, mitten av allting, neutralt 

Stellan visar upp en kännedom om allmänt vedertagna föreställningar kring nationell 

samhörighet. Enligt vår mening är han den som fångar bilden av svenskhet bäst, som den ser 

ut i det kollektiva svenska medvetandet. 

Typiskt för respondenter med invandrarbakgrund är att teckna svensken som ”problemlös”, 

med en god ekonomi och ett ordnat skötsamt liv, vilket enligt eleverna ofta sammanfaller med 

bra betyg i skolan. Khaled menar att svenska elever är ”omtyckta och har bra betyg och inga 

bekymmer”. Beskrivningen stämmer väl överens med andrafieringens följder, där det vita 

västerländska beskrivs som det eftersträvansvärda och ”de andra” blir misstänkliggjorda och 

marginaliserade (Elmeroth 2008). Filip pratar om att det är kännetecknande för svenskar att 

ha fördomar mot invandrare, och man kan diskutera om det kan hänga ihop med att bilden 

man frekvent möts av är sociala problem, lågstatusyrken och kriminalitet. Vi menar att detta 

kan härledas till den strukturella diskrimineringen, som genomgående utestänger invandrare 

som inte får en likvärdig chans till tillhörighet i samhället. 
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9.2.2 Invandrarskap 
 

”Är dom våldsammare av sig? Alltså, är dom det?”   (Göran) 

När vi ber eleverna definiera invandrare blir det inte samma ensidiga fokus på det fenotypiska 

som vi såg i beskrivningarna av svenskar. I kontrast till ljusheten som nämns hos svenskarna 

är det en mörkhet, ”mörk”, ”mörkt hår och ögon”, ”mörk och hårig” som det talas om hos 

personer med annat ursprung. Det visar än en gång på att grupper definierar sig utifrån 

varandra, att svenskhet och invandrarskap har ett dikotomt förhållande. 

Den allvarligt menade frågan i rubriken fångar upp samtliga respondenters beskrivning av 

invandrare, oavsett etnisk bakgrund. Återkommande är exempelvis aggressivitet, kriminalitet, 

stöddighet: ”Bråk, inte så lugna, respektlösa” (Mustafa), ”i brottsammanhang så kopplar 

man ofta till att det var säkert invandrare” (Filip), ”Man brukar säga att svenskar är 

lugnare, sitter tystare, har ofta högre betyg medan invandrare typ är högljudda, typ mer 

uppkäftiga och så” (Carmen). de los Reyes (2005) diskuterar hur våld bland invandrare ges 

huvudsakligen kulturella förklaringar utifrån främmande traditioner, normer och värderingar, 

och detta synsätt är något vi menar ger eko i den ensidiga beskrivningen av invandrare som 

mer våldsbenägna än svenskar. 

Även Bunar (2001) redogör för en analys gjord av polisen i en av Stockholms förorter där  

individualisering och kulturalisering beskrivs som några  av orsakerna till brottsligt beteende 

och kriminell identitet. Gärningsmannen är ofta en ung kille av utländsk härkomst och offret 

vanligen en svensk kille. En av orsakerna till dåden i analysen är att gärningsmannen ”har ej 

med sig svenska regler och normer hemifrån” och ”kan de inte bli bäst kan de bli sämst” (a.a. 

s 228). 

Invandrarskap beskrivs av respondenterna som en antites till svenskhet (som exempelvis 

kommer fram i Görans citat ovan under rubriken Svenskhet), en grupp skild från det svenska 

ofta laddat med negativa egenskaper. Bilden av invandrare är mer homogen än den som 

tecknas av svenskar, alla respondenter nämner något som har att göra med negativt och 

kriminellt beteende. Helt enligt andrafieringsprocessens mekanismer definieras svenskarna 

som något positivt med hjälp av kontrasten från de andra som blir till en ”icke-kategori”, när 

den enbart beskrivs som en motsats med negativa egenskaper (Peralta 2005). 

I vårt material beskrivs invandrare som ”tvärtom” i förhållande till svenskar av två av 

respondenterna med invandrarbakgrund, Mustafa och Ezra.  Att definiera sig som tvärtom 
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anser vi kan ha två förklaringsmodeller: att invandrargruppen har svårt att se vad som är 

styrande för sin egen grupp, alltså att definiera den egna normen, samt behovet av att i någon 

mån legitimera den påtvingade normen för att i uppfyllandet av den kunna finna en känsla av 

självrespekt. Ett exempel på svårigheten att definiera den egna normen ger Khaled: ”va? det 

är ju stor skillnad, inget typiskt, kan jag inte svara på”. Anmärkningsvärt är att han inte har 

några problem med en samlad beskrivning av ”de andra”, Khaled menar att svenska elever är 

”omtyckta och har bra betyg och inga bekymmer”. 

In-gruppens behov av att se ”de andra” som sämre, stämplar invandrarskap som får stå för 

skuggsidan i samhället. Då svenskarna i kraft av sin överordnade position innehar 

tolkningsföreträde, blir detta så småningom till en sanning även för ut-gruppen/invandrarna. 

Mustafa förvandlar exempelvis den stökighet nästan alla talar om när det gäller invandrare, 

till ”livlighet” som positiv omskrivning. Han menar att svenskarna ”inte har liv i sig”, vilket 

kan ses som en omskrivning för det positiva ”lugn” som beskrivs av många gällande svenska 

ungdomar. Vi tolkar det som att Mustafa utifrån sin in-grupp behäftar ut-gruppen med 

negativa egenskaper, för att höja sin egen kategoris status. 

”Många invandrare är kaxiga // de försöker väl öka sitt självförtroende, känna sig bättre” 

säger Khaled, och ger samtidigt en förklaring till den upplevda stöddigheten hos personer med 

annan etnisk bakgrund än svensk. Det anmärkningsvärda här är att för Khaled verkar det vara 

självklart att man som invandrare behöver ”känna sig bättre”, och man kan fundera på 

orsakerna kring detta.  

En svensk elev, Filip, för ett resonemang som går ut på att det blir en negativ spiral för 

människor med invandrarbakgrund, han menar att i deras möte med samhället blir de ständigt 

tillbakahållna. Han exemplifierar med en invandrare som söker arbete, där arbetsgivare 

påtalar påhittade kompetensbrister för att dölja rasistiska orsaker till att inte anställa personen. 

Filip menar att den arbetssökande tar den negativa kritiken för sann, vilket skapar en 

osäkerhet och negativ självbild, vilket leder till sämre förutsättningar vid liknande tillfällen i 

framtiden. Stellan ger även han ett exempel på detta: 

jag tror dom vill ha, ett litet företag ska anställa en perfekt person, då vill jag ha en som är mest lik 

mig själv, som är social och kanske man inte vill ha någon som inte är inom den typen, t.ex. visst 

kön […] eller invandrargrupp, som man inte vill ha. Det kan nog påverka   

Stellan menar att alla inte har samma förutsättningar, och exemplifierar förskönande 

omskrivningar för utestängning. Detta kan sättas i relation till det som brukar benämnas som 

vardagsrasismen i samhället där rasism döljs bakom vardagliga och tillsynes oskyldiga 
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ageranden, men agerandet leder ändå till en marginalisering för invandrargrupper (Essed 

2005). Mustafa ger ett talande exempel på hur vardagsrasismen och den strukturella 

diskrimineringen präglar människors sätt att tänka, genom att hävda att det är omöjligt för en 

invandrare att bli statsminister. 

Samtliga respondenter påtalar att personer från en annan etnisk bakgrund på olika vis har det 

sämre än svenskar. Saker som nämns är exempelvis dåliga och traumatiska erfarenheter, att de 

oroar sig, att de har det sämre ställt ekonomiskt och att de har svårare att få kvalificerade 

arbeten. Värt att notera är att det endast är elever med invandrarbakgrund som går in på 

psykisk ohälsa, medan de svenska håller sig till det socioekonomiska. Vi kan se ett samband 

mellan detta och hur eleverna beskriver sin vänkrets, då de flesta har nära vänner endast inom 

sin egen etniska grupp. Möjligen kan detta vara orsaken till en omedvetenhet om andras 

livsvärld och förhållanden.  

Vi kan utifrån vår empiri se att alla respondenter med utländsk bakgrund utom en uppger sig 

ha tydliga svårigheter att identifiera sig som svenskar, trots att de alla är födda och uppvuxna i 

Sverige.  Carmen säger ”jag är inte svensk, eller både och…”, ” jag ser ju inte direkt svensk 

ut” fortsätter Rosita, eller som Mustafa som ”känner [sig] som svensk, ibland, ibland inte… 

kommer aldrig… är aldrig svensk. Jag är från XX”. Den elev med utländsk bakgrund som 

uppfattar sig som svensk är Ezra, och han kopplar samman svenskhet med språk. Han menar 

att han är svensk då han inte kan något annat språk, men Ezra uppger samtidigt att han sörjer 

förlusten av en annan identitet som hade kommit med föräldrarnas språk. Han menar att det 

enda i hans identitet som uppfattas som annorlunda från det svenska är hans arabisktklingande 

namn. Dubbelheten i nationell identitet och det komplexa förhållandet till normen ”svensk 

som invandrad” framträder alltså tydligt hos alla respondenter med invandrarbakgrund.  

Azar (2005) konstaterar att begreppet invandrare i Sverige snarare används för att beskriva en 

personlig egenskap än att beskriva en situation, och att det under lång tid använts på detta sätt 

av samhälleliga instanser. Vi menar att denna ontologiska begreppsanvändning bidrar till att 

elever med utländsk bakgrund har svårt att se bortom sin ”egenskap” som invandrare, då 

invandrarskap förvandlats till något som definierar dem som personer. 
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10. Diskussion 

I diskussionsavsnittet nedan kopplar vi resultatet av empiri och analys till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi relaterar vårt resultat till tidigare närliggande studier, anger vilka 

implikationer vi kan se för framtida pedagogiskt arbete, samt diskuterar metodval och möjliga 

orsaker och följder kring vårt resonemang och resultat. 

Det som utkristalliserar sig kring den första frågeställningen Hur upplever elever etnisk 

skillnadspraktik i skolan? är att det finns annorlunda krav och förväntningar från skolan på 

olika etniska grupper av elever. Dessa krav och förväntningar gäller allt från prestationer i 

skolarbetet, till hur de uppfattas som personer. Det framkommer att det ställs lägre krav på 

invandrarelever i skolan, att de uppfattas som stökigare av elever och indirekt också av lärare. 

Några av eleverna upplever också att det är svårare för invandrarelever att få högre betyg än 

vad det är för de etniskt svenska. Tydlig blir också elevers oförmåga att se den generella 

skillnadspraktiken, och tendensen att istället koppla denna till den enskilde individen. I ett 

individperspektiv synliggör ändå eleverna skillnadspraktiken, och visar på upplevelsen av 

ojämlikhet i skolan. 

Utifrån resultatet av vår studie, med syfte att studera upplevelsen av skillnadspraktik och 

normer i skolan, konkretiseras normerna mer än skillnadspraktiken. Detta skiljer sig från 

Grubers (2007) och Parszyks (1999) tidigare nämnda studier där invandrareleverna i 

synnerhet påtalade upplevelser och händelser då skillnad upplevts. En möjlig förklaring till att 

vårt resultat i detta skiljer sig från Grubers och Parszyks kan vara att de tillbringade längre tid 

på skolorna och hann bygga upp ett förtroende. Deras empiri bygger förutom på intervjuer 

även på deltagande observationer och spontana berättelser, och man kan anta att även detta 

ger en mer heltäckande bild än vi kunnat frammana.   

Även om vårt syfte med dess frågeställningar korrelerar väl med vår empiri, leder dock 

skillnadspraktikens undanskymda roll till ett vidare resonemang kring detta. Både under 

arbetet med intervjuerna och under bearbetningen av dessa, har vi hos flertalet av 

respondenterna märkt en tydlig svårighet att formulera sina åsikter och upplevelser kring 

skillnadspraktiken. Vi har frågat oss om orsakerna till detta står att finna i tre olika 

förklaringsmodeller. För det första om önskan och viljan att vara politiskt korrekt, leder till att 

respondenten hela tiden balanserar sina uttalanden för att inte associeras med rasistiska 

åsikter. Exempel på denna första förklaringsmodell finner vi i uttalanden från Filip och Göran, 

som betonar att de inte menar något negativt när de talar invandrare och att de inte är 

rasistiska på något vis. Även Elsa visar prov på detta, då hon konsekvent ger både svenskar 
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och invandrare snarlika definitioner. Vi menar att för att försöka framstå som politiskt 

korrekta i detta sammanhang, försöker respondenterna punktera föreställningen om den 

svenska normen som den ledande. Det skulle kunna vara själva vetskapen om att olika 

grupper av människor bemöts olika och har skiftande förutsättningar liksom exempelvis Azar 

(2005) pekar på, som gör eleverna angelägna att inte framstå som förmer än ”dom andra”. 

Merparten av de svenska eleverna visar således upp någon slags vilja att framstå som politiskt 

korrekta, och vi har valt att se detta som ett talande uttryck för den diskurs eleverna befinner 

sig i, snarare än att betvivla riktigheten i elevernas förmedlade upplevelser. 

För det andra frågar vi oss om eleverna, som är uppvuxna i ett mångkulturellt samhälle med 

den rasifierande hierarkin som ett naturligt tillstånd, inte är förmögna att urskilja 

olikbehandling kopplat till etnicitet. Något som talar för detta är att respondenterna i stor 

utsträckning påtalar genus som en diskrimineringsfaktor. Eleverna är kanhända så vana vid 

detta mönster som reproduceras i skola och samhälle, och därför framträder kanske genus 

lättare som förklaring till ojämlik behandling. Etnisk diskriminering osynliggörs då det 

kontinuerligt bekräftas av samhället som tingens naturliga ordning, och möjligtvis använder 

man sig av genusresonemang för att inte blottlägga sina fördomar eller obekväma åsikter, 

vilket skulle kunna härledas till den första förklaringsmodellen rörande politisk korrekthet. 

För lärare borde det kännas angeläget att lyfta upp etnisk kategorisering till diskussion, att 

arbeta för att avdramatisera området så att det för eleverna blir lika naturligt att tala om etnisk 

maktordning som om könsordning.  

En tredje förklaringsmodell skulle kunna utgå ifrån att uppväxande generationer, vana vid det 

mångkulturella samhället och dess invånare med skiftande bakgrund, inte gör samma 

kategorisering av ”vi och dom” som samhället i stort. Detta medför en blindhet, eller snarare 

en oreflekterad hållning avseende skillnadsskapande mellan grupper, och följaktligen blir 

även den etniska maktordningen osynlig för dem. Utifrån en annan synvinkel skulle denna 

förklaringsmodell kunna visa på en positiv framtidsutveckling, där nästa generation kommer 

att utgöra ett brott med arvet från kolonialismen och därmed närma sig ett mer jämlikt och 

likställt samhälle. 

I intervjuerna framkommer att även de elever som uppger att man inte behandlar olika utifrån 

ursprung, samtidigt ger exempel på just detta. Anledningen till att de inte klassar sina 

upplevelser som etnisk skillnadspraktik, verkar vara en tendens att se till individen istället för 

till gruppen. De kopplar alltså orättvisan till en person, men går inte steget längre och sätter in 

personen i sitt sammanhang. Den nyanlände elev som Stellan i intervjun menar har låga krav 
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och förväntningar på sig, kan utgöra ett exempel på faran med för stor individualisering av 

skolarbetet. Stellan resonerar kring att eleven på grund av sitt individuella arbete glöms bort 

och inte får den hjälp han behöver samt att han inte blir integrerad i klassen. Vi ser nu en 

långtgående individualisering i skolan såväl som i samhället med dess betoning av individen 

före kollektivet, vilket får konsekvenser för elevers lärande och vi menar att det även påverkar 

deras sätt att kategorisera samt förmågan att urskilja sociala mönster. Detta inverkar negativt 

då exempelvis diskriminering mot olika grupper individualiseras och därmed osynliggörs i 

offentliga och privata kontexter (Essed 2005) men skulle också, som nämnts ovan, kunna visa 

framåt mot ett nytt samhälle där kategorisering inte existerar i samma utsträckning och 

därmed minskar skillnadspraktiken. Individualisering i sig är, enligt oss, i mångt och mycket 

positivt och något som gagnar lärandet. Faran vi ser i att alltför starkt betona individen är just 

svårigheterna det medför att se till kollektivet, att man automatiskt kopplar företeelser enbart 

till individer och därmed förlorar helhetsperspektivet och inte upptäcker kategorisering och 

diskriminering av utsatta grupper (Azar 2005, de los Reyes 2005, Elmeroth 2008, Essed 

2005). 

Vår andra frågeställning Hur upplever elever den svenska normen? verkar vid en första 

anblick svår att besvara. Många av respondenterna ger uttryck för en svårighet att definiera 

både den egna och den svenska normen, detta helt i enlighet med bland andra Tesfahuneys 

(2005) och Azars (2005) teorier om den osynliga och outtalade vita normen, Master Signifier, 

med gränser som hela tiden förflyttas för att kunna upprätthålla hegemonin. Som en följd av 

detta har vi tagit fasta på antagandet att den ledande normen blir synliggjord i sin motsats; den 

vita, eller i det här fallet svenska normen som ofta är svår att konkretisera, kan således 

definieras i egenskap av spegelbild av invandrarnormen. 

Den svenska normen upplevs av eleverna som präglat av det fenotypiska; en ljushet, blondhet 

är ofta det första som nämns av respondenterna. De som skiljer sig från majoriteten i detta 

hänseende är Stellan som protesterar mot det ljusa och blonda som något typiskt, och Filip 

som inte nämner detta alls, och som i övrigt med all önskvärd tydlighet gestaltar svårigheten 

att definiera den egna normen.  

Vidare beskrivs den typiske svensken uttalat som problemlös, lugn, lyckad, ekonomiskt stabil, 

duktig, med bra betyg eller bra arbete. Värt att notera i sammanhanget kan vara att de som 

främst beskriver svensken som lyckad, problemlös och skötsam är elever med 

invandrarbakgrund. Detta anser vi höra ihop med den svenska normen som det 

eftersträvansvärda; invandrareleverna ser, helt i linje med andrafieringens kontrastskapande, 
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främst positiva egenskaper och attribut då man ska definiera den ledande normen (Elmeroth 

2008, Peralta 2005). 

Det råder en oerhörd samstämmighet i elevernas beskrivning av invandrarnormen som 

kopplad till våld, problem, kriminalitet och aggressivitet, vilket väl överensstämmer med den 

bild Bunar (2001) ger. Detta understryker via spegling svensken som lugn, skötsam, trevlig, 

med en stabil bakgrund och ett ordnat liv (Mattsson 2005, Elmeroth 2008). Vid 

intervjutillfällena är det flera av de etniskt svenska eleverna som för första gången verkar bli 

medvetna om den ensidigt negativt präglade upplevelse de förmedlar av invandrarnormen. 

Både Filip och Göran uppvisar en obekvämhet i dessa uttalade upplevelser, och framför allt 

Göran visar en stegrande insikt i hur hans sammantagna svar beskriver hans egen person. 

Under intervjutillfällena verkar respondenter enligt oss ha blivit medvetandegjorda om etnisk 

maktordning och hur de styrs av normtänkande, och detta är något för pedagoger att allvarligt 

betänka. Genom att ge eleverna tillfälle till reflektion, diskussion och möjligheten att 

formulera sina förgivettaganden och kategoriseringar, kan skolan lägga grunden för ett mer 

jämlikt samhälle där alla har samma värde och möjligheter.  

Att människor kategoriserar sin omvärld är i sig inte något som är fel eller märkligt. Detta är, 

som tidigare nämnts, något helt naturligt som gör livet i en mångfacetterad värld mer 

lätthanterligt. Faran med den rasifierade kategoriseringen blir, som vi ser det, när kategorier 

och normer blir självklara och får stå oemotsagda och outmanade. När samhället okritiskt 

förmedlar fasta normer och förstärker skillnader mellan kategorier, reproduceras en negativ 

kategorisering som leder till ett rättfärdigande av ”vi och dom”-tänkandet. Som vi ser det har 

media en stor roll i denna reproduktion och cementerar i hög grad normerna för svenskhet och 

invandrarskap, liksom även Bunar (2001) och Mattsson (2005) påtalar. Under intervjuerna 

hänvisas det ofta till media, framför allt när respondenterna talar om skillnaden mellan den 

svenska normen och invandrarnormen, och det står klart att det i hög grad är något som 

påverkar attityder och förhållningssätt kring olika grupper i samhället. De flesta av de etniskt 

svenska respondenterna refererar till mediabilden, och vi anser att skolan måste ombesörja att 

media inte oreflekterat får förmedla en alltför ensidig bild som endast bekräftar existerande 

fördomar.  

De olika grupperingar som respondenterna visar på i skolan, visar sig vara väldigt etniskt 

likriktade i det att elever med helsvensk bakgrund grupperar sig tillsammans, likaså dras 

elever med utländsk bakgrund till varandra. Grupperna blandas sällan om inte läraren gör 

egna grupperingar i klassrummet. Vi ser dessutom att eleverna utanför skoltid i ännu högre 
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grad väljer vänner ur sin egen grupp. Detta skulle kunna vara ett utslag för den gränsdragning 

mellan ”vi” och ”dom” som kritisk vithetsteori talar om (Azar 2005, de los Reyes & Kamali 

2005, Elmeroth 2008, Mattson 2005), och vi menar att eleverna omedvetet reproducerar detta. 

Eleverna anger att de föredrar att läraren delar in dem i klassrummet så att alla blandas, och 

detta menar vi är något att ta fasta på för lärarkollegiet; att utöva sin makt och sitt 

tolkningsföreträde för att bryta den rasifierande kategoriseringen och därmed närma sig ett 

interkulturellt lärande.  

Dubbelheten i nationell identitet bland respondenter med invandrarbakgrund blir synlig i 

analysen, och även den flytande gränsdragning för vad som är svenskt och inte. Den svenska 

normen blir till något ouppnåeligt; flera av eleverna vill inte bli kallade svenskar men nämner 

samtidigt att det skulle vara omöjligt även om viljan fanns, på grund av utseende och 

bakgrund. Ezra uppfattar dock sig själv som svensk och menar att han även av omgivningen 

uppfattas som svensk, det enda som ibland placerar honom i en annan grupptillhörighet är 

hans utländska namn. Trots att Ezra själv anser sig vara svensk, sörjer han den identitet han 

förlorat då hans föräldrar inte lärt honom deras hemspråk. Till skillnad från Ezra menar 

Mustafa att han aldrig någonsin är svensk, vare sig i egna eller i andras ögon, och han verkar 

inte lägga någon värdering i detta. Mustafa konstaterar endast att han trots att han är född i 

Sverige är från XX, och han säger uttryckligen att det går en gräns mellan svenskar och 

invandrare.   

Även Elsas svårigheter under samtalet att placera intervjuaren i kategorin svensk eller 

invandrare, visar på den flytande gränsdragningen. Intressant i sammanhanget är att under 

vårt arbete med transkription och analys, är det just detta i Elsas intervju som vi båda stannar 

upp inför och försöker förklara. Vi förstår inte varför Elsa hejdar sig och byter pronomen från 

vi till de, och först efter många genomlyssningar och diskussioner går det upp för oss att Elsa 

har svårt att kategorisera sin intervjuare. Detta blir på sätt och vis än mer talande när det gäller 

dubbel identifikation och gränser för svenskhet; att någon som har personlig erfarenhet av 

flytande gränsdragning plötsligt inte ens är medveten om sin främmande framtoning. 

Situationen indikerar även den signifikans maktordning har för etnisk kategorisering 

(Elmeroth 2008), då vi anser att detta händelseförlopp inte varit möjligt om inte intervjuaren 

hade haft sin överordnade ställning samt andra ledande attribut som krävs för att anses svensk.
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10.1 Implikationer 

Utan tydliga implikationer för framtiden konstaterar man endast tingens ordning, och då vi i 

högre mån vill bidra till ett jämlikt samhälle kommer vi här att kort sammanfatta de 

pedagogiska implikationer som diskuterats ovan. 

- Lyfta upp etnisk kategorisering till diskussion för att neutralisera ämnet samt 

medvetandegöra eleverna om sina egna kategoriseringar och förhållningssätt 

- Reflektera över egna förgivettaganden och förväntningar, skilda pedagogiska krav på 

olika grupper samt följder för individen 

- Att lärare utnyttjar sin makt att bryta upp statiska grupperingar för att skapa möten mellan 

skilda etniciteter 

- Ge tillfälle till reflektion över medias starka inverkan på attityder i samhället, samt att 

medvetandegöra dess reproducerande roll av normer för svenskhet och invandrarskap 

- Inte förlora kollektivet till förmån för individen, detta för att det då blir svårare att urskilja 

kategorisering, skillnadsskapande och normtänkande 
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10.2 Metodkritik 

Vi anser att vår metod tjänat syftet och frågeställningarna väl; en kvalitativ hermeneutiskt 

inspirerad metod har för oss blottlagt betydelser och sammanhang vi inte kunnat få syn på vid 

t.ex. en kvantitativ metod. Dessutom har fördelen av att vara två som tolkar samma empiri, 

lett oss till djupare betydelser än vad vi annars tror varit möjligt. Man kan ifrågasätta vårt 

resultats giltighet med tanke på att det bygger på endast nio djupintervjuer, men vi menar oss 

kunna se tendenser som skulle kunna besitta en viss allmängiltighet, i vilket fall kan de kunna 

visa på en möjlig förståelse av elevers upplevelser av skillnadspraktik och normer.  

De tendenser och den normuppfattning vi fått fram genom våra respondenter hade varit svåra 

att nå via en kvantitativ metod, men vi kan se värdet av att komplettera den kvalitativa 

metoden med exempelvis en kvantitativ enkät till ett större antal respondenter. Detta för att nå 

en större tillförlitlighet och därigenom mer generaliserbara resultat.  

Vi kan i efterhand se att en diskursanalytisk metod skulle kunna ha gett liknande resultat som 

vår valda metod. Utifrån hur intervjuerna och analysen av dessa utvecklade sig, ser vi en 

relevans i att jämföra elevernas diskurs med exempelvis mediadiskursen samt den politiska 

och offentliga diskursen (strukturell/institutionell diskurs). På detta sätt hade vi kunnat 

kombinera en kvalitativ hermeneutisk metod med diskursanalys, och på det sättet nått djupare 

i analysen. 

 

11. Forskningsrelevans 

Den tidigare forskningen visade på ett behov av studier utifrån etnicitet i skolans värld. 

Parszyk (1999) och Gruber (2007) framför allt har efterlyst ett synliggörande av normer, och 

den svenska normen i synnerhet. Dessa trådar har vi försökt att plocka upp, och vi känner att 

vi fått fram en, om än ofullständig, bild av den svenska normen samt lyckats förmedla en 

glimt av hur skillnadspraktik upplevs i skolan. Det vi saknade i vår studie var möjligheten att 

få spegla tolkningen av intervjuerna mot verkligheten samt även jämföra elevers utsagor med 

lärares förhållningssätt. Om vårt urval varit större hade det dessutom varit intressant att bryta 

intervjuerna även mot klass, för att få ett mer intersektionellt perspektiv. Då vi tror att frågor 

som dessa är av betydelse för att få ”en skola för alla” ser vi gärna att dessa uppslag till vidare 

forskning följs upp.
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12. Avslutande reflektioner 

Huruvida resultatet kunde ha sett annorlunda ut vid andra frågeställningar och de 

vetenskapliga val vi gjort kan diskuteras. Vi menar att våra resultat har påverkats av 

exempelvis våra egna etniciteter och fenotypiska drag, och att intervjupersonerna blivit 

hämmade och i vissa fall anpassat sina svar beroende av dessa faktorer. 

Efter attackerna i Oslo och på Utöya aktualiserades vår uppsats än mer. Media påverkar 

attityder och förhållningssätt i skola och samhälle, och har en starkt reproducerande roll för 

maktordning och statiska kategoriseringar. Efter attentaten i Norge rådde en stor enighet om 

medias paroll ”Idag är vi alla norrmän” och stöd och empati uttrycktes från ledande nationer. 

Samtidigt som vi oreflekterat ställer upp på denna nästan totala identifikation med 

norrmännen, är det förhållandevis tyst kring de illdåd och övergrepp som pågår runt om i 

världen. Vi har ingen tyst minut för offren i Palestinas terrorattentat och vi flaggar inte på halv 

stång för offren i Afrikas många inbördeskrig. Vi ser nu en av de största svältkatastroferna 

någonsin på Afrikas horn, men media hävdar inte att ”Vi är alla afrikaner”. Givetvis är det 

förståeligt att det som är nära är det som berör lättast, men vi menar att det inte får ske 

oreflekterat.  

Vårt arbete med detta examensarbete har fördjupat vårt intresse för diskrimineringsfrågor i 

skolans värld såväl som i samhället i sig, och givit oss en helt annan medvetenhet vad gäller 

kategoriskapandets implikationer. Detta är något vi tar med oss in i yrkeslivet med 

förhoppning om att bli läraren som ser skillnad istället för läraren som gör skillnad. 

 

 

Inklusionen klarar sig inte utan exklusionen, insidan inte utan utsidan, det samma inte utan det andra, 

identiteten inte utan skillnaden, renheten inte utan orenheten. 

                                                                                                           Michael Azar (2005, s 159) 
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      Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Enkät åk 9 Tångaskolan 

Till förälder/vårdnadshavare till elever i årskurs 9 vid Tångaskolan i Falkenberg 

Hej, 

vi heter Camilla Bagler och Miriam Skagerfält Delin och är lärarstudenter vid Halmstad Högskola. Just 

nu ägnar vi oss åt vår examensuppsats, i vilken vi vill undersöka elevers upplevelse av ”en skola för 

alla”. Utgångspunkten för vår uppsats är intervjuer med elever, där vi försöker få en bild av hur 

ungdomar uppfattar sin skola. Vi är intresserade av vilka förhållanden som råder i skolan och hur 

eleverna upplever sin vardag.  

För att få ett urval av intresserade elever kommer vi att be eleverna fylla i en enkel enkät med 

bakgrundsinformation. I enkäten kan eleven ange om de är intresserade av att bli intervjuade, samt 

lämna kontaktinformation. 

Vi hoppas att du inte har något emot att ditt barn deltar i denna intervjuundersökning. Materialet 

från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och inga namn eller annat som pekar ut 

personen kommer att anges i uppsatsen. Då vi har kort om tid vädjar vi om snabbt svar då vår önskan 

är att påbörja intervjuerna veckan efter påsklovet. Detta innebär att vi behöver ha ert medgivande 

gärna redan nu på onsdag eller torsdag.  

Med vänlig hälsning 

Camilla Bagler och Miriam Skagerfält Delin 

Om något är oklart eller om ni önskar ytterligare information får ni gärna ta kontakt med oss: 

Mobiltelefon: 070 29 777 23 (Camilla), 0733 195604 (Miriam) 

Mail: Cambag08@student.hh.se,  mirska10@student.hh.se 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Mitt barn får delta i enkäten.  

 Mitt barn får inte delta i enkäten. 

Underskrift ……………………………………………………………………………………. 

 Mitt barn får delta i intervjun. 

 Mitt barn får inte delta i intervjun. 

Underskrift……………………………………………………………………………………… 

mailto:Cambag08@student.hh.se
mailto:mirska10@student.hh.se


  

     

      Bilaga 2 

Intervjuguide kring teman 

 

En skola för alla 

 Vad tror du menas med det? Hur definierar du ”alla”? Är det en skola för alla?  

 Hur ser blandningen av nationaliteter ut på din skola? 

  Hur påverkas din vardag av att det finns människor med olika etnicitet? I umgänge? I 

klassrummet? På skolan?  
 

Teman :  

Skillnadspraktik 

 Skiljer sig behandlingen av elever åt utifrån vilket ursprung man har? 

 Berätta om något tillfälle du har känt dig orättvist behandlad! 

 Lägger du ofta märke till orättvisor på din skola? Har du lagt märke till att andra 

klasskompisar/skolkompisar blivit orättvist behandlade?  

 Vad tror du kan vara orsaker till att människor inte behandlar alla lika? Anser du att 

lärarnas/personalens/andras särbehandling är medveten eller oreflekterad?  

 Finns det andra saker än bakgrund och ursprung som kan leda till att man blir 

annorlunda behandlad på din skola? 

Normer  

 Vad är typiskt svenskt? Hur är den typiske svensken? Finns det något som är väldigt 

”osvenskt”? 

 Hur är en typisk invandrarelev? 

 Hur är en typisk svensk elev? 

 Beskriv eventuella skillnader mellan invandrare och svenskar!  

 Har lärare och/eller elever förutfattade meningar om dig pga. ursprung?  

 Har lärare och/eller elever olika förväntningar på dig pga. ursprung? 

 Finns det något som är ok att göra som svensk men inte som invandrare, eller vice 

versa? 

 Vad anser du om ett sk. ”körkort i svenskhet” för invandrare? 

Makt 

 Får någon speciell grupp i skolan fördelar före andra? Känns någon grupp mer 

betydelsefull?  

 Hur ser du på tvåspråkighet, är det en fördel eller nackdel ? 

 Vilka har status i skolan och samhället? Är status kopplat till ursprung? 

 Vad avgör framtidsutsikter? Har alla, oavsett ursprung, lika stor chans att lyckas i 

livet?  

 Är du med och påverkar i din skola? Kan du det? Har du varit med i elevråd eller 

liknande?  

 Berätta hur du vill att ditt liv ska se ut om 15 år! Hur tror du att livet ser ut? 


