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Abstract 
 
Bäcke, Linda (2007) ”Ljusa svenskar och mörka blattar” Gymnasiestudenters tankar kring 
begreppen svenskar, invandrare och integration. Gävle: Högskolan i Gävle 
 
Sverige är ett mångkulturellt land och det finns intentioner till integration i samhället och dess 
olika instanser. Skolan är en instans där barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund möts. 
Studenter med svensk bakgrund och studenter med utländsk bakgrund agerar inom skolan och 
det sker en kategorisering av studenterna i kategorierna svenskar och invandrare. Syftet med 
studien är att lyfta fram och tolka gymnasiestudenters tankar kring begreppen svenskar, 
invandrare och integration. Ett delsyfte är att genomföra en prövning av flödesskrivning som 
metod. Studien riktar sig till studenter i tredje året på gymnasiet i en kommun i Sverige. 
Resultatet av studien har visat att flödesskrivning lämpar sig väl som metod och därigenom 
har tankar lyfts fram kring begreppen. Tankar kring begreppet svenskar rör främst det ljusa 
som; vit, blond, och vänlighet. Tankar kring begreppet invandrare rör främst det mörka som; 
svart, bråk och kriminalitet. Tankar kring begreppet integration rör främst bråk och 
missförstånd och upplevs i stor utsträckning svårt. Ett krav för integration är positiva möten i 
tidig ålder mellan personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund. 
 
 
 
 
Nyckelord: integration, svenskar, invandrare, gymnasiestudenter, flödesskrivning  
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Förord 
Sverige är ett mångkulturellt land där människor med olika bakgrund verkar tillsammans. Jag 
har dock upprepade gånger fått uppleva att alla människor inte deltar i samhället på lika 
villkor. Ett exempel är den bostadssituation som råder. I många städer finns förorter som 
nästan helt representeras av människor med utländsk bakgrund och andra som nästan helt 
representeras av människor med svensk bakgrund. Ett annat exempel är planeringen av 
lokaler i många skolor. Elever med utländsk bakgrund hänvisas i stor utsträckning till lokaler 
som ligger avskiljt från elever med svensk bakgrund.    
 

”Menar du att din pappa inte ens har berättat om Integrationsplanen? Har han inte ens sagt att 
svenska politiker har börjat arbeta för att förvandla alla invandrare till svenskar.” (Hassen 
Khemiri 2004, s. 31)1

 
Visionen om ett rättvist samhälle där alla kan leva och delta på lika villkor har länge 
diskuterats men tyvärr upplevs den långt borta. Jag har många gånger funderat kring de 
faktorer som ligger bakom det segregerade klimat som i stor utsträckning präglar samhället 
och dess olika instanser. Skolan är en instans där segregationen i stor utsträckning gör sig 
påtaglig trots att skolan kan anses ha goda förutsättningar för att skapa ett integrerat klimat. 
Jag har därför valt att lyfta fram möjliga faktorer som ligger till grund för den bristande 
integrationen inom skolan.  
 
Jag vill främst tacka alla de studenter som delgett sina tankar och visat intresse för mitt arbete. 
Era tankar har gett kunskap kring den problematik som samhället präglas av och det är nu 
genom er vi kan försöka förstå och därmed också förbättra situationen som råder. Tack för att 
ni har gjort detta möjligt. Jag vill även rikta ett stort tack till Moussa Ndiaye för all inspiration 
som du har gett mig. Ditt arbete i Rapatac2, som bland annat avser att möjliggöra för positiva 
möten mellan barn och ungdomar med utländsk bakgrund och barn och ungdomar med svensk 
bakgrund, har betytt mycket för mitt engagemang i denna studie. Slutligen vill jag rikta ett 
tack till alla de barn och ungdomar som jag har mött dels under mina studier inom 
lärarprogrammet och dels under min fritid. Genom ert engagemang för skolan och goda 
kamratrelationer har jag insett vikten av att lyfta fram tankar kring den problematik som 
uppstår i mötet mellan elever med utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund. Det är 
först när vi lyfter fram tankarna vi kan nå en förståelse för de olikheter som alla bär på. Vilket 
jag menar är ett viktigt steg för att nå en lyckad integrationsprocess som är präglad av positiva 
möten.  
 
Linda Bäcke 
Gävle 2007  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jonas Hssen Khemiri är författare till ”Ett öga rött” som skildrar problematiken som unga människor med 
utländsk bakgrund kan uppleva i Sverige.  
 
2 Se; www.rapatac.se för att ta del av det arbete som görs för att stödja barn och ungdomar i sin utveckling 
genom att återskapa möjlighet till positiva möten genom utvecklande aktiviteter.   
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Inledning 
Migrationsverket (2007) har konstaterat att Sverige med största sannolikhet kommer att ta emot 
mellan 30 000 till 40 000 asylsökande under år 2007 vilket är en kraftig ökning från tidigare år. I 
dagsläget har ungefär 15 % av eleverna i grundskolan utländsk bakgrund3, ett procentavtal som 
troligen kommer att öka (Skolverket 2007a). Invandringen till Sverige bidrar till ett 
mångkulturellt land med stora variationer inom befolkningen och därmed startar diskussionen om 
ett integrerat eller segregerat samhälle. Människorna som lever i Sverige bär alla på olika 
erfarenheter och upplevelser som möts inom landsgränserna. Möten mellan människor sker i 
samhället inom olika instanser varav skolan är en av dem. De barn och ungdomar som kommer 
till Sverige ska i ett så tidigt skede som möjligt få möjlighet att börja i skolan. Den första tiden i 
det nya landet har avgörande betydelse för hur integrationen kommer att te sig och kan komma 
att spegla hela det fortsatta livet för nyanlända. I skolan sker därmed möten mellan barn, 
ungdomar och vuxna från olika delar av världen och det finns intentioner till integration inom 
skolan (Blob 2004).   
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 
ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och 
ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Utbildningsdepartementet 2001, s. 
3 ff.) 

 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, lyfter här fram de krav som ställs på 
människorna som lever i ett mångkulturellt samhälle. Skolans vision om att återskapa möten 
mellan individer från olika samhällsgrupper för kunskapsutveckling mellan grupperna i relation 
till den praktiska verksamheten som pågår i skolan stämmer inte överens menar Gruber (2003). 
Vidare påpekar Gruber att det som visionen avser att skapa motverkas i praktiken. Personalens 
ambitioner i skolan är att inte göra skillnad mellan individer men trots deras ambitioner leder 
ändå personalens handlingar till att skapa eller återskapa invandrarskap. Det finns därmed behov 
av att studera reproduktionen i skolpraktiken för att se hur skolsituationen ter sig för elever med 
utländsk bakgrund i ett samhälle som präglas av diskriminering och misslyckanden i 
integrationsprocessen.  
 

Integrationspolitikens misslyckande har varit ett hett debattämne under senare år. Politiska 
partiprogram avlöser varandra med förslag på åtgärder för att underlätta invandrarnas integration i 
samhället. /…/ En av de viktigaste invändningarna mot integrationstänkandet är således att det utgår 
från två fördefinierade och hierarkiskt rangordnade kategorier; ett ”vi” som ska integrera och ett 
”de” som ska integreras. (Reyes & Kamali 2005, s. 7)  

 
Begreppen ”invandrare” och ”svenskar” används för att dela in människor i grupper utifrån dess 
egenskaper som kan kopplas till något av dessa begrepp. Integrationsprocessen kommer då att 
handla om ett ”de” som ska förtjänta att leva bland ”oss” (Reyes & Kamali, 2005). Invandringen 
till Sverige, mötena inom skolan och de arbeten som görs för att motverka diskriminering av 
etniska minoritetsgrupper inom samhället samt den ständiga debatt som pågår kring invandrare, 

                                                 
3 Utländsk bakgrund är ett ospecificerat begrepp som används genom arbetet med relativt hög öppenhet. Utländsk 
bakgrund kan innebära att vara född och/eller uppväxt i annat land än Sverige och/eller att ha föräldrar som är födda 
och/eller uppväxta i annat land än Sverige.    
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svenskar, vi och dom, integrationens vara eller icke vara har skapat intresse för denna studie. 
Studien avser att kartlägga gymnasiestudenters tankar kring begrepp som i stor utsträckning 
används för att kategorisera individer vid möten som sker i skolan. Studien avser även att ge en 
bild av gymnasiestudenters syn på vikten av integration. Ett delsyfte med studien är att pröva 
flödesskrivning4 som metod. 
 
Bakgrund 
Sverige är ett mångkulturellt land och det finns intentioner till integration inom olika instanser i 
det svenska samhället varav skolan är en av dem. Bakgrunden ämnar redogöra för några av de 
följder som ett mångkulturellt samhälle kan komma att skapa. Först ges definitioner av de 
begrepp som har hög relevans i studien och bör förtydligas.  
 
Definition av begrepp  
Begreppsanvändning kan innebära osäkerhet om begreppen är hämtade från vardagen. Inom 
forskning har begreppen stor betydelse och det är därför viktigt att precisera dem tydligt inför 
användandet av dem (Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrbjörn, 1991). Nedan ges definitioner av 
de begrepp som används i studien och kräver en närmare definition.   
 
Integration 
Inom samhällsvetenskapen är integration en process och resultatet av processen där skilda 
enheter förenas. Integrationsbegreppet används vid internationell migration och etniska relationer 
för att beteckna sociala processer genom vilka minoriteter slussas in i och blir delaktiga av det 
nya samhället (Nationalencyklopedin [NE], 1992). I arbetet avser begreppet integration främst 
möten mellan människor med utländsk bakgrund och människor med svensk bakgrund. 
Närmandet mellan människorna och förmågan att leva och verka tillsammans.  
 
Segregation 
Segregation är rumslig åtskillnad av människor från olika grupper. Åtskillnaden kan ske utifrån 
etnisk tillhörighet, social status, ras tillhörighet etc. Segregation kan ske dels på frivillig grund då 
en befolkningsgrupp väljer att åtskilja sig från övriga i samhället och dels på ofrivillig grund då 
en befolkningsgrupp avvisas från den dominerande gruppens instanser, lokaler etc. Denna 
segregation är påtvingad och främst diskriminerande (NE, 1995). Begreppet segregation avser 
uteblivandet av möten mellan människor med utländsk bakgrund och människor med svensk 
bakgrund. Det syftar på klyftan mellan människorna och oförmåga att leva och verka 
tillsammans.  
 
Mångkulturell 
Mångkulturellt område är en plats där människor med olika bakgrund lever tillsammans. 
Mångkulturell innebär att flera olika livsstilar, språk och erfarenheter representeras inom ett 
område (NE, 1994). Begreppet mångkulturell har för arbetet tolkats som ett område där 
människor med utländsk bakgrund och människor med svensk bakgrund lever och verkar 
tillsammans.  
 
                                                 
4 Flödesskrivning innebär att låta tankarna flöda fritt genom pennan ner på papperet. Under begränsad tid skriver 
man fritt kring ett specifikt begrepp. Alla tankar och associationer skrivs ned utan krav på språklig korrekthet. Se 
vidare metodavsnittet under rubriken; Flödesskrivning – att skriva är ett sätt att tänka.  
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Invandrare 
Invandrare eller immigrant är en person som flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig 
där en längre tid. Invandrare är ett opreciserat begrepp som används i stället för det mer negativa 
begreppet utlänning (NE, 1992). Begreppet invandrare avser i arbetet främst människor med 
utländsk bakgrund, det ska tas i beaktandet att begreppet är opreciserat.    
 
Invandringen till Sverige – problem eller resurs  
Invandringen till Sverige ökar och Sverige är ett mångkulturellt land. Det råder ständiga debatter 
kring den flyktingpolitik som präglar svenska samhället. Den ökade invandringen får 
konsekvenser för samhället och bör därmed lyftas fram och diskuteras (Migrationsverket, 2007). 
Lindström5 (2002) har konstaterat att flertalet i hans undersökning anser att invandringen till 
Sverige är lagom eller bör utökas. Detta resultat förklaras med att ungdomarna i undersökningen 
haft möjlighet att ha kontakt med invandrare och lärt känna dem. En positiv kontakt mellan 
invandrare och svenskar har lett till positiv inställning till invandrare i svenska samhället. Det är 
fler ungdomar med svensk bakgrund som är positivt inställda till svensk flyktingpolitik än 
ungdomar med utländsk bakgrund. Vidare påvisar Lindström (2002) en skillnad mellan pojkar 
och flickor vad gäller svensk flyktingpolitik och invandring. Pojkarna tar i större utsträckning 
avstånd till den svenska flyktingpolitiken och anser att invandringen är för stor. Flickorna har ett 
mer accepterande förhållningssätt och är mer positiva till invandrare. En bild som Ambjörnsson 
(2004) bekräftar. Hon påvisar att flickor är mer toleranta mot marginaliserade grupper i samhället 
än vad pojkar är. Oavsett om invandringen till Sverige ses som problem eller resurs kräver den ett 
förhållningssätt mellan personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund 
eftersom de kommer att leva inom samma landsgränser.  
 
Integration – integrera eller integreras  
Bunar6 (2001) redogör för begreppet integration och menar att integration är uttryck för processer 
och relationer mellan olika grupper. Schmauch7 (2006) lyfter fram att integrationsprocessen i 
stort innebär att det är invandrarna som ska anpassa sig för att passa in i det svenska samhället. 
Det finns dock en annan sida av integrationsprocessen vilken fokuserar på att två grupper ska 
försöka närma sig varandra och på så sätt kunna leva tillsammans. I stor utsträckning innebär 
dock integrationsprocessen att svenskar integrerar invandrarna i samhället. Invandrarna måste 
anpassa sig till det svenska. Cederberg8 (2006) har påvisat att detta även sker i praktiken. 
Kvinnorna i hennes undersökning har anpassat sig till de svenska normerna för att passa in och 
för att kunna ta del av skolan och samhället. Schmauch (2006) menar att det som invandrare i 
Sverige krävs att invandraren överger sitt jag och istället ständigt strävar efter att ta efter det 

                                                 
5 Lindström (2002) har i sin avhandling studerat inställningen till invandrarpolitik, invandrare, flyktingar, rasister och 
rasism hos ungdomar i två mindre samhällen.  
 
6 Bunar (2001) har i sin avhandling studerat hur relationen mellan skolan och lokalsamhället påverkas av segregation 
och den roll skolan då får för integration.  
 
7 Schmauch (2006) har i sin avhandling studerat hur människor med afrikansk bakgrund hanterar rasism i kontexter 
där den förtigs och/eller förnekas.  
 
8 Cederberg (2006) har i sin avhandling studerat hur unga kvinnor med utländsk bakgrunds skolkarriär tagit sig 
uttryck i den svenska skolan. Hon har även studerat faktorer bakom kvinnornas skolkarriärer.  
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typiskt svenska. Invandraren har även skyldighet att vara sig själv vilket gör att man som 
invandrare i Sverige lätt hamnar mellan två ideal. Är det rimligt att en marginaliserad grupp 
människor ska anpassa sig efter majoriteten eller kan olika grupper närma sig varandra på ett 
ömsesidigt plan? Vilka faktorer ligger till grund för integration?  
 
Faktorer för integration 
Bunar (2001) menar att integration är en process, eller resultatet av en process, där människor 
ämnar närma sig varandra. Det finns ett flertal faktorer som ligger till grund för och påverkar 
integrationen i samhället och dess instans skolan.  
 

/…/ skolans integrationsroll om ett ständigt arbete med att utveckla verksamheten så att alla elever 
behandlas lika och genom skolans inre organisering bereds lika möjligheter. Integration genom 
skolpraktik handlar vidare om att erbjuda en mötesplats där elever med olika bakgrund och 
erfarenheter kan mötas på lika villkor. (Bunar, 2001, s. 67) 

 
Kamali (2005) menar att framtiden för elever med utländsk bakgrund inte ser ljus ut. En viktig 
faktor för att förbättra integrationen är engagemang och vilja. Det krävs att svenskar öppnar upp 
och tar till sig andra kulturer, värderingar och förhållningssätt. Det krävs även att invandrare tar 
för sig i samhället genom att medverka och påverka. Renda och El-Haj9 (2005) lyfter fram 
förståelsen som en viktig faktor för integration. De tar avstamp i specifika händelser där 
förståelsen för olikheter gör sig tydlig och lyfter fram vikten av att man lär sig om de personer 
som finns i samhället för att kunna förstå dem och undvika missförstånd. Internationella 
kontakter kan främja förståelsen för andra kulturer och motivet med att ha internationella 
kontakter är att ge eleverna en utvecklad kunskapssyn, öka förståelsen för andra människor och 
ge perspektiv till den egna situationen menar Brodow10 (2003). Media och den utvecklade 
tekniken kan komma att få betydelse dels för möjlighet till internationella kontakter men även för 
förståelse och integrationsprocessen i sig. Shun och Lam11 (2006) diskuterar användandet av 
media för att utveckla ungdomars identitet och de tar upp global integration genom media. De 
diskuteras hur unga människor tar del av världen genom media. Media kan ses som ett center för 
integration. Ungdomar använder idag media i stor utsträckning och utvecklingen av media gör 
det möjligt för människor att mötas världen över. Internet är en del i denna utveckling som kan 
komma att få stor betydelse för att ge människor världen över möjlighet att närma sig varandra. 
Ett närmande mellan människor kräver kommunikation och därmed får språket betydelse för 
integrationsprocessen.  
 
Uppfattningen av invandare påverkas av den kontakt människor med svensk bakgrund haft med 
invandrare. När konflikter mellan svenskar och invandrare uppstår är det av stor vikt att skolan 
lyfter frågor rörande integrationsprocessen enligt Lindström (2002). Cederberg (2006) lyfter fram 
att några av eleverna med utländsk bakgrund i hennes studie har haft kontakt med elever med 
svensk bakgrund. De menar att denna kontakt varit mycket positiv, dels för språkutvecklingen 
och dels för att förstå den svenska skolan och det svenska samhället. Dialogen mellan eleverna 
                                                 
9 Renda och El-Haj (2006) har, i sin rapport, lyft fram hur viktig förståelsen och kunskapen kring araber och 
muslimer efter kriser som attacken mot World Trade Center.  
 
10 Brodow (2003) har i sin avhandling studerat hur internationella kontakter kan utöka förståelsen för olika kulturer 
och främja lärandet för elever i grundskolan.  
 
11 Wan Shun Eva Lam (2006) har, i sin rapport, lyft fram medias roll i identitets sökande hos unga människor. 
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har därmed betydelse för integration. Det är dessutom betydelsefullt att det förs en dialog över de 
makt- och kontrollrelationer som ständigt pågår och förändras i skolan för att nå en lyckad 
integrationsprocess inom skolan. Språket är därmed en viktig faktor för integration. Ambjörnsson 
(2004) redogör för en diskussion som förs i en klass med studenter på gymnasiet. Eleverna 
konstaterar under lektionen att det kanske är lättare för invandrare att ta till våld när de inte 
behärskar språket. Enligt Runfors12 (2003) är grundtanken till bristande möjligheter för möten 
mellan svenskar och invandrare den bristande språkkompetensen i svenska hos invandrarna. 
Cederberg (2006) menar att integration även sker utifrån kroppsspråk och informanterna i hennes 
studie uppgav att de hade svårt att förstå kroppsspråk vilket bidrog till att de hade svårt att 
kommunicera. Ett stöd i kommunikationen mellan eleverna kan ha stor betydelse för 
integrationen och där har läraren en avgörande betydelse för elevernas interaktion med varandra.  
 
Cederberg (2006) påvisar att lärarbekräftelse är viktigt för att nå integration. Lärarens stöd är 
viktigt för att eleven ska nå en god skolutveckling. Lärarens bekräftelse av eleven spelar även roll 
för elevens motivation. En väl stödjande lärare är positivt för elevens motivation för 
integrationsprocessen. Läraren har även betydelse för att undvika bråk som sker inom skolan. Det 
är relevant att lärare och övrig skolpersonal hittar stimulerande aktiviteter för eleverna. Cederberg 
(2006) ser även motivationen som en viktig faktor för att nå en lyckad anpassnings- och 
integrationsprocess. Bunar (2001) menar att de bråk som uppstår på skolorna främst beror på 
skolans brist i att skapa tillfredsställande aktiviteter för eleverna. Bråken uppstår inte för att 
invandrare och svenskar ska hävda sig mot varandra. Lärarna har ett ansvar för integration och 
Bunar (2001) kan genom sin undersökning konstatera att skolledningarna har vidtagit åtgärder för 
att främja integrationen på skolorna. Det skolledningen har gjort är att blanda klasserna så att 
elever med utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund ska mötas så tidigt som möjligt i 
skolan. Ett flertal faktorer påverkar integrationsprocessen och det krävs ansträngning och arbete 
för att nå integration. Utan de faktorer som krävs för integration återskapas segregation.  
 
Segregation - den bristande integrationen   
Cederberg (2006) har påvisat att integrationen är bristfällig i skolan. Elever med utländsk 
bakgrund hänvisas i stor utsträckning till enskilda lokaler där de främst umgås med varandra. En 
informant i studien menar att eleverna med svensk bakgrund ser ner på eleverna med utländsk 
bakgrund. Andersson13 (2003) redogör för begreppet segregation och menar att begreppet syftar 
dels till de förlopp som skapar skillnader mellan olika grupper och dels själva tillståndet i sig. 
Enligt Cederberg (2006) isolerades kvinnorna i hennes undersökning från andra än dem med 
liknande etisk bakgrund som de själva. De hade inga eller ytterst få relationer med elever med 
svensk bakgrund. Kvinnorna förklarade bristen av kontakt med elever med svensk bakgrund dels 
genom att de själva inte ville ha kontakt och dels genom att de inta gavs möjlighet att få kontakt. 
Schmauch (2006) lyfter fram hur ett skapande av vi och de andra formas genom en av 
informanterna i hennes undersökning. Informanten uttrycker att mötet med klasskamraterna är 
overkligt, klasskamraterna är långt ifrån honom själv. För att klargöra denna känsla använder han 

                                                 
12 Runfors (2003) har i sin avhandling studerat hur skolanställda riktade sin uppmärksamhet mot elever med utländsk 
bakgrund och de villkor som förekom för dessa elever.  
 
13 Andersson (2003) har i sin avhandling studerat hur meningssammanhang som etnicitet, kön, klass och plats 
påverkar identifikationsprocessen hos flickor i en mångkulturell stadsdel.  
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sig av begreppen vi och de vilket återskapar ett segregerat klimat inom skolan. Segregation gör 
sig påtaglig även i samhället och skapar invandrartäta områden.    
 
Enligt Bunar (2001) förknippas de invandrartäta områdena med fattigdom, dåliga bostäder, dåliga 
skolor, ungdomsgäng och kulturella skillnader. Det finns skillnad i standard på skolorna beroende 
på antalet elever med utländsk bakgrund. Skolor där flertalet studenter har utländsk bakgrund har 
lägre standard än skolor där antalet elever med utländsk bakgrund är låg (Anderssons, 2003). 
Skolor som är belägna i de invandrartäta områdena kan i stort ha två förhållningssätt. Bennich-
Björkman14 (2002) konstaterar att skolan har möjlighet att lyfta fram den stora variationen av 
nationaliteter som något positivt vilket några lärare gör. Lärarna menar att; toleransen, förståelsen 
och samspelet mellan elever med utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund är 
behaglig. Runfors (2003) kan konstatera att lärarna på de ”svenskglesa” skolorna ser sig själva 
som mer än lärare de har ett stort engagemang för eleverna även utanför lärarrollen. Eleverna på 
skolan uppskattar sina lärare mycket och bekräftar dem genom kramar, pussar och teckningar 
som visar på elevernas uppskattning. Vidare menar Runfors (2003) att gränser mellan eleverna på 
skolan suddas ut då alla elever på skolan är i behov av särskilt stöd. Alla eleverna är på något sätt 
annorlunda och skiljer sig från det normativa vilket gör att olikheterna i elevgruppen blir 
oreflekterade. Runfors (2003) påvisar även det andra förhållningssättet på skolor i invandrartäta 
områden den stora variationen av nationaliteter lyfts då fram som problem. Eleverna ses som 
brokiga, de olika elevgrupperna drar åt olika håll. En lärare uttryckte att klassen var ”en riktig 
soppa”. Synen på invandrare och svenskar skiljer sig åt och kan komma att påverka integrationen.  
 
Svenskar om invandrare och invandrare om svenskar – fördomar eller 
sanningar 
Personer med utländsk bakgrund har i ett flertal studier framträtt med åsikter om personer med 
svensk bakgrund. En hatisk bild av svenskarna lyfts fram av personer med utländsk bakgrund, de 
ser svenskarna som syndabockar. Studenter med utländsk bakgrund anger dessutom, enligt 
Schmauch (2006), att kontakten med svenskar förknippas med obehag i relation till kontakterna 
med personer med utländsk bakgrund som istället förknippas med trygghet och igenkännande.  
Personer med svensk bakgrund har i ett flertal studier framträtt med åsikter om personer med 
utländsk bakgrund. Lindström (2002) rapporterar att invånarna i samhället upplevde problem när 
invandrarna flyttade in. Svenskarna i hans undersökning såg sig själva som normala i förhållande 
till de andra, främlingarna. Andersson (2003) påvisar att elever med svensk bakgrund upplever 
sig förtryckta av invandrare när de växt upp i ett område och gått i en skola med hög 
invandrartäthet. Ambjörnsson (2004) påvisar att det finns en tvekan hos tjejerna på gymnasiet 
vad gäller invandrarkillar. Det var ingen av tjejerna som ville ha en invandrarpojkvän däremot 
sökte många av dem svenska pojkvänner. Synen på personer med svensk bakgrund och personer 
med utländsk bakgrund är avståndstagande och det finns intentioner till diskriminering, rasism 
och främlingsfientlighet.  
 
 
 
                                                 
14 Bennich-Björkman (2002) har i sin studie, som är en del i ett större forsknings program ”skolkultur som 
framgångsfaktor”, studerat de faktorer som ligger till grund för att skolor som befinner sig i utsatta områden lyckas 
vända problematiken och skapa en kreativ skolmiljö.  
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Diskriminering, rasism och främlingsfientlighet – rädslan för det annorlunda  
Diskrimineringen av etiska minoritetsgrupper gör sig påtaglig inom skolan och med anledning av 
detta inrättade regeringen redan 1997 en diskrimineringsproposition för att minska etisk 
diskriminering. Dispositionen fick en ny tappning 2006 vilket påvisar att diskrimineringen inom 
skolan pågår (Skolverket 2007b). Utbildningssystemet präglas av en tystnad kring den rasism och 
den diskriminering som sker inom skolan (Sawyer och Kamali 2006). Skolverket har konstaterat 
att hälften av eleverna i år 7-9 samt gymnasiestudenter anser att rasism på svenska skolor aldrig 
eller nästan aldrig förekommer. Denna utbredning av rasism på skolorna bekräftas delvis av 
lärarna som anser att rasism förekommer i något större utsträckning än studenterna. 
Gymnasiestudenter på yrkesförberedande program upplever att rasism förekommer i större 
utsträckning än gymnasiestudenter på studieförberedande program (Skolverket 2007c). 
Lindström (2002) har dessutom konstaterat att rasism och främlingsfientlighet ökar och finns nu i 
allt större utsträckning utbrett i samhället. Svenska ungdomar menar att invandrare kan få det 
svårt i Sverige på grund av rasism och främlingsfientlighet. Schmauch (2006) och Ambjörnsson 
(2004) har påvisat att studenter med utländsk bakgrund diskrimineras av jämnåriga. Individer 
som tillhör etniska minoritetsgrupper frys ut av övriga studenter med förklaringen att de är 
annorlunda vilket skrämmer studenter från majoritetsgruppen. Studenter med utländsk bakgrund 
diskrimineras inte bara av jämnåriga studenter utan även av skolpersonal. Lärare har i stor 
utsträckning lägre förväntningar på elever med utländsk bakgrund än på elever med svensk 
bakgrund. Elever med utländsk bakgrund särbehandlas och kategoriseras i underordnade 
kategorier (Kamali, 2005 & Runfors, 2003). Cederberg (2006) konstaterar att studenter med 
utländsk bakgrund kategoriseras som elever med utländsk bakgrund vilket automatiskt gör dem 
till nybörjare i skolan trots att många av dem har lång erfarenhet av skola. De hänvisas till 
yrkesförberedande program då man anser att de inte klarar att studera på högskolor och 
universitet. En bild som även Ambjörnsson (2004) beskriver.  
 
Kamali (2005) konstaterar dessutom att skolpersonalen i svenska skolan även diskriminerar 
föräldrar med utländsk bakgrund. De har förutfattade meningar angående elever med utländsk 
bakgrunds familjeförhållanden. De tror i stor utsträckning att eleverna lever under svåra 
förhållanden hemma och visar vart elever med utländsk bakgrund kan vända sig för att få hjälp 
att lösa konflikter med föräldrar. Skolpersonalen gör dessutom inte tillräckligt mycket för att 
bjuda in och lyssna på föräldrar med utländsk bakgrund. De väljer att inte samarbeta med 
föräldrar med utländsk bakgrund vilket får negativa följder för eleverna. När föräldrarna inte får 
möjlighet att ta del av elevernas skolarbete har de svårt att stödja eleverna i hemmet. Hällgern, 
Granstedt, Weiner (2006) drar slutsatser att språket har betydande inverkan på den diskriminering 
som sker inom skolan. Den rådande diskrimineringen av personer med utländsk bakgrund gör sig 
påtaglig och bekräftas genom kategoriseringen som görs.  
 
Konsten att kategorisera – svenskar och invandrare  
Kategoriseringar etablerar ett vi och dom tänkande i samhället vilket ökar klyftan mellan 
människor (Sawyer & Kamali, 2006). Begreppen invandrare och svenskar används som 
spegelbilder av varandra. Svenskheten bekräftas genom att återskapa ett invandrarskap som 
motpol till det svenska vilket gör det omöjligt för invandrare att nå svenskheten (Reyes & Kamali 
2005 och Schmauch 2006). Användandet av begreppet invandrare gör invandraren till ett objekt 
bärande av kulturen vilket kännetecknas av sin kulturella tillhörighet (Sawyer & Kamali 2006). 
Schmauch (2006) påvisar att det läggs värderingar i olika begrepp och Andersson (2003) har 
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konstaterat att det används generaliserande begrepp som står för olika samhällsklasser. De 
begrepp som användes för att kategorisera personer med utländsk bakgrund är främst svenskar 
och utlänningar. Andersson (2003) menar att begreppet invandare används i relativ liten 
utsträckning och istället används begrepp som utlänning och utländsk. Vilka i större utsträckning 
används för att ta avstånd från allt som har med invandring att göra. Kategorisering av eleverna är 
dock inte nödvändig. Vilket Runfors (2003) konstaterar när hon under sin studie frågade lärarna i 
de klasser hon mötte kring barnens ursprung. Lärarna var i stor utsträckning osäkra kring 
elevernas ursprung. En lärare uttryckte det; ”Det spelar ingen roll varifrån folk kommer. Nu är vi 
alla här – tillsammans.” (Runfors, 2003 s. 104) Läraren menar att de möter alla elever som 
individer. I motsats har Lindström (2002) påvisat att individens etniska tillhörighet har kommit 
att bli den främsta faktorn som diskuteras när problem uppstår i skolan. Individens egenskaper 
ses i stor utsträckning inte som relevant.  
 
Begreppet invandrare används som en kategorisering av studenter med utländsk bakgrund och 
sätts i relation till ”de vanliga”. Begreppet medför en rad egenskaper som generaliseras till dem 
som kommer att benämnas med termen invandrare. Invandrare har inte kunskaper i samma 
utsträckning som svenskar och det är därmed inte värt att ta invandrares åsikter på allvar trots 
detta görs ofta kategoriseringar av eleverna menar Schmauch (2006) och Runfors (2003). Enligt 
Runfors (2003) används termen invandrarbarn som ett samlingsnamn för alla barn som inte 
definieras som svenskar. Runfors (2003) hävdar att kriterier som ett annat modersmål än svenska 
gör att barnet kommer att kallas för invandrarbarn och alla barn som inte har svenska som 
modersmål kom att kategoriseras som invandrare. Schmauch (2006) påvisar att tillhörigheten i 
gruppen invandrare eller svenskar är komplex. En av informanterna i hennes undersökning lyfter 
fram att han själv går under begreppet invandrare vilket automatiskt ger han de egenskaper en 
invandrare förväntas ha. Denna bild av honom är i stort felaktig, men för att ge honom en rättvis 
bild av sig själv krävs att han ändrar på synen av invandrare vilket är näst intill omöjligt. När en 
invandrare lyckas och gör uttryck för positiva handlingar klassas den nämligen som svensk.  
 
Problemformulering 
Sverige är ett mångkulturellt land där människor från olika delar av världen möts. Under de 
senaste åren har invandringen till Sverige ökat och det finns intentioner till integration i samhället 
och dess olika instanser. Skolan är en instans som blivit en mötesplats för barn, ungdomar och 
vuxna med olika bakgrund. I mötet mellan personer med svensk bakgrund och personer med 
utländsk bakgrund sker en kategorisering i svenskar och invandrare. Kategoriseringen av 
individerna blir problematisk då det finns föresatser till att det läggs en rad värderingar i 
begreppen.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att lyfta fram och tolka gymnasiestudenters tankar kring begreppen 
svenskar, invandrare och integration. Ett delsyfte är att genomföra en prövning av 
flödesskrivning som metod.  
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Frågeställning 
Vilka tankar har studenter på gymnasiet kring begreppen svenskar och invandrare? 
Finns skillnader i hur studenter med olika etnisk bakgrund tänker kring begreppen?  
Vilken betydelse har integration för studenter på gymnasiet? 
Är flödesskrivning en metod som kan tillämpas för att lyfta fram och tolka tankar kring begrepp?  
 
Metod  
Det problem som studien syftar att närma sig bör ge grund för den metodologi som tillämpas i 
studien. Mångsidighet och variation bör dessutom prägla metoden (Bjurwill, 2001).  
 
Ansats  
Studien har främst en deskriptiv ansats vilket för studien innebär att data samlats in för att 
beskriva tankar kring begreppen svenskar, invandrare och integration. Studien har även 
explorativa inslag vilket för studien innebär att göra en allsidig belysning av gymnasiestudenters 
tankar kring begreppen genom att tillämpa flödesskrivning som metod. (se bl.a. Patel & 
Davidson, 1994, Olsson & Sörensen, 2007 och Ejvegård, 1996).  
 
Datainsamlingsmetoder 
Metoden består av triangulering och omfattar dels intervju, dels flödesskrivning och dels enkäter. 
Nedan presenteras och motiveras metoderna närmare.  
 
Flödesskrivning – att skriva är ett sätt att tänka  
Skrivandet är en stärkande process som aktiverar det egna tänkandet. Det är dessutom ett redskap 
som kan används för att göra tankarna synliga och kan användas för att upptäcka tankarna man 
har kring ett specifikt ämne (Madsén 1996). Det har konstaterats att elevers skrivande ofta är en 
process för att uttrycka sig själva och det skapar en relation som ger uttryck för elevens tankar. 
Skrivandet ger möjlighet att uttrycka spontana tankar vilket är tankeutvecklande och kan 
användas som underlag för kommande samtal (Molly1996).  
 
Flödesskrivning är ett instrument för att lyfta fram tankar kring specifika begrepp och har ingått i 
lärarprogrammet i kursen Skriva för att lära15. Idéerna för utarbetandet av flödesskrivning som 
instrument i studien är hämtade främst från tidigare studier i denna kurs. Flödesskrivningen avser 
i denna studie att ge studenter möjlighet att låta tankarna flöda fritt genom pennan på papperet 
och det är ett sätt att ge uttryck för tankar och innebär att skrivande sker utifrån ett specifikt 
begrepp under begränsad tid. Flödesskrivning benämns även som riktad skrivning och 
förespråkas med anledning av att det kan få eleverna att; ”formulera sin tankar och finna ord för 
sin kritik” (Molly 1996, s. 103). Riktad skrivning ger dessutom möjlighet för samtliga elever att 
uttrycka sig (Molly 1996). Flödesskrivning benämns även som kortskrivning vilket kan användas 
för att lyfta fram elevers tankar kring specifika begrepp/ämnen/områden (Madsén 1996).  
 
Flödesskrivningen utgör basen för datainsamlingen och texterna kring begreppen ses som det 
främsta materialet i studien. Studien omfattar skrivning kring tre specifika begrepp under den 
begränsade tiden tre minuter för respektive begrepp. Begreppen som berördes i denna studie var; 

                                                 
15 Se Bilaga 1: Kursplan  
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svenskar, invandrare och integration. Flödesskrivningen innebär att ett begrepp redogörs för 
studenterna och sedan får de under tre minuter skriva kring det. Alla tankar och associationer som 
de får när de hör begreppet ska skrivas ner på ett papper. Syftet med flödesskrivning kring 
svenskar och invandrare var att lyfta fram tankar kring begreppen som sedan kan tolkas och 
förstås. Begreppen invandrare och svenskar används i stor utsträckning för kategorisering bland 
människor och de utgör kärnan för att skilja människor åt. Flödesskrivningen kring integration 
ämnar främst lyfta fram tankar kring integration. Flödesskrivningen var väl fokuserad på fri 
association utan snäva riktlinjer. Fri skrivning under begränsad tid bör utgå från studenterna och 
man bör undvika att ge dem alltför snäva riktlinjer vid skrivningen. Studenterna bör istället fritt 
få associera kring enskilda ord eller fraser (Molly 1996). Det ställdes inga krav på språklig 
korrekthet i de texter som skrevs vid flödesskrivningen och informanterna i studien informerades 
väl att skrivningen inte fokuserade på att döma skribenten utan om att lyfta fram tankar kring 
begrepp. Det är viktigt att de texter som produceras vid kortskrivning behandlas med stor 
acceptans. Eleverna skriver för att lyfta fram sina egna tankar inte för att i första hand bli 
bedömda (Madsén 1996).  
 
Enkät – ett komplement för att lyfta fram fakta 
Enkäter ger statistisk information som belyser samvarianser men inte orsakskedjor, vilka däremot 
kan studeras med andra instrument. Den statistiska analysen kan bli mycket värdefull i relation 
till material som samlats in med instrument som avser att påvisa orsakskedjor (Ejvegård 1996). 
Enkätmetoden lämpar sig om man söker svar på faktafrågor (Johansson & Svedner 2006) vilket 
var det främsta syftet med den. Syftet med studien var dels att tolka gymnasiestudenters tankar 
och studien avser därmed att till viss del studera samband mellan tidigare erfarenheter av möten 
mellan pojkar/flickor med utländsk bakgrund och pojkar/flickor med svensk bakgrund och synen 
på integration. Med anledning av detta har en förberedande och en uppföljande enkät utarbetats 
som komplement till flödesskrivningen. Enkätmetoden fungerar väl om ett samband mellan fakta, 
som ålder, kön, tidigare utbildningar etc. och det undersökta ska studeras.  
 
De två enkäterna har utformats som en förberedande- och en uppföljandeenkät till 
flödesskrivningen och genomfördes som gruppenkäter i samband med flödesskrivningen. Den 
förberedande enkäten omfattade sak- eller faktafrågor som rörde informantens bakgrund och var 
formulerad för att informanten i så stor utsträckning som möjligt skulle uppge fakta om sig själv 
(se Trost 2001). Den förberedande enkäten syftade till att kartlägga informantens bakgrund och 
tidigare erfarenheter av möten mellan pojkar/flickor med utländsk bakgrund och pojkar/flickor 
med svensk bakgrund. Den uppföljande enkäten utformades främst för att lyfta fram attityder 
kring integration och omfattade påståenden som informanten ombads att ta ställning till på en 
femgradig skala från instämmer helt och hållet till avvisar helt och hållet. Enkäten var utformad 
för att ge information kring de attityder som finns rörande integration i skolan (Patel & Davidson 
1994). Sammanställningen kan enbart ge en uppfattning av attityder kring integration inom 
skolan eftersom enkäten innehåller alltför få påståenden för en fullständig attitydundersökning. 
Syftet med den uppföljande enkäten var att ge en uppfattning kring attityder till integration och 
ska endast ses som ett komplement till flödesskrivningen som ämnar lyfta fram tankar kring 
integration som sedan kan tolkas. Informantens ställningstagande till påståendena lyfter fram 
dennes syn på vikten av integration, främst inom skolan.  
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Intervju – ett sätt att kontrollera flödesskrivning som metod  
Jämförs skrivande med tal ger skrivande möjlighet för skribenten att analysera sina tankar på ett 
mer djupgående sätt än vad talet ger möjlighet till. Skrivandet lämnar dessutom möjlighet för 
informanten att använda sin egen tankerytm vilket ger möjlighet att på bästa sätt utnyttja den 
egna tankekapaciteten och de egna tankeformerna (Madsén 1996). Det blir med anledning av 
detta svårt att tolka gymnasiestudenters tankar utan att låta informanterna själva delge sina tankar 
genom skriften och därför har flödesskrivning utarbetats som metod för studien. Flödesskrivning 
är en utarbetad metod som inte är beprövad i stor utsträckning och därför har metoden prövats i 
relation till intervju som är en väl beprövad metod.  
 
Beprövningen av flödesskrivning genomfördes på fyra försökspersoner som först fick genomföra 
flödesskrivning kring begreppen svenskar, invandrare och integration. Försökspersonerna 
flödesskrev i tre minuter kring respektive begrepp som presenterades ett i taget. Skrivningen 
följdes upp av en ostrukturerad intervju16 som syftade till att kontrollera försökspersonernas 
texter från flödesskrivningen i relation till intervju som är en beprövad metod. Analysen av 
texterna från flödesskrivningen och svaren i intervjun visade på att det vid flödesskrivningen 
framkom tydligare termer än vad intervjun gav. Försökspersonerna kunde vid flödesskrivningen 
skriva termer som dumma, kaxiga, världsbäst till skillnad från intervjun där termer som det kan 
vara svårt, vi är olika i stället uttrycktes. Resultatet av analysen från flödesskrivningen och 
intervjun har visat att flödesskrivning lämpar sig väl för att lyfta fram och tolka tankar kring 
begreppen invandrare, svenskar och integration. Flödesskrivningen tillämpades därmed som 
metod för studien och kompletterades med enkäter. Försökspersonernas texter har inte tagits med 
i resultatet av studien utan avsåg endast att testa flödesskrivning som metod. 
 
Val av metod  
Det finns ett flertal utarbetade metoder som kan tillämpas när man söker svar på frågor. Intervju, 
observation, litteraturstudier, enkät är några av dem som ofta används vid examensarbete inom 
lärarutbildningen (se bl.a. Johansson & Svedner 2006 och Stensmo 2002). Ett noga övervägande 
har gjorts inför valet av metod för att tillämpa den metod som på bästa sätt kan svara mot 
studiens syfte. Metoden för studien var även utvald för att i största utsträckning undgå att skapa 
en artificiell forskningsverklighet vilket andra metoder i detta fall hade kunnat bidra till. För att 
undvika att konstruera en artificiell ”forskningsverklighet” uppmanas att låta informanterna 
själva formulera sina välkända föreställningar om verkligheten utifrån välkända begrepp (Borell 
& Brenner 1997). Litteraturstudier som metod har aldrig varit relevant för studien då syftet inte 
avser att studera litteratur. Observation som metod valdes i ett tidigt skede bort då det som rör sig 
inuti individers huvuden inte kan observeras (Stensmo 2002). Intervju som metod för studien har 
överlagts med tanke på att intervjuer lämpar sig väl när man ämnar ta reda på åsikter, kunskaper, 
uppfattningar etc. Intervjumetoden innebär dock ett flertal riskfaktorer. En betydande risk vid 
intervju användning som datainsamlingsmetod är att de frågor som ställs under intervjun ger 
utrymme för förväntningseffekter (Johansson & Svedner 2006). Chadwick m. fl. (1984) har visat 
att det är svårt att intervjua utan att påverka informanten. Intervju tillämpades i studien för att 
pröva flödesskrivning men valdes sedan bort för att nå studenternas tankar opåverkade av 
förväntningseffekter vilket annars hade kunnat leda till att skapa en 
artificiellforskningsverklighet.  

                                                 
16 Se bilaga 2: Intervjuguide  
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Urval 
Populationen för studien begränsades till studenter i tredje året på gymnasiet i en kommun i 
Sverige. Då studien främst ämnar lyfta fram och tolka gymnasiestudenters tankar kring 
begreppen svenskar, invandrare och integration krävs att informanterna har erfarenhet av detta 
och därför vänder sig studien till studenter i tredje året på gymnasiet vilka har lång skolerfarenhet 
och fortfarande befinner sig i skolan. Då studien avser att lyfta fram tankar bakom begrepp som 
används vid kategorisering som sker i mötet mellan personer med utländsk bakgrund och 
personer med svensk bakgrund i relation till erfarenheter av dessa möten har spridning i urvalet 
eftersträvats för att materialet för studien ska representera olika kategorier av studenter på 
gymnasiet. Urvalet ur populationen gjordes därför strategiskt för att få variation i erfarenheter 
från informanterna. Det strategiska urvalet genomfördes utifrån variablerna etniskt ursprung, 
gymnasieprogram och kön som sedan kategoriserats och var till underlag för egenskapsrymden 
som illustreras i tabell 5.1 (se Trost 2001).  
 
Tabell 5.1 Egenskapsrymden för urvalet  
 
Etniskt 
ursprung 

Svensk bakgrund Utländsk bakgrund 

Program på 
gymnasiet 

Studieförberedande 
program  

Yrkesförberedande 
program 

Studieförberedande 
program  

Yrkesförberedande 
program  

Kön 
 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Celler 
 

A B C D E F G H 

 
Egenskapsrymden för urvalet har legat till grund vid uppsökandet av informanter till studien. 
Uppsökandet av möjliga informanter omfattade i ett första skede att den för studien utvalda 
kommunens hemsida granskades där information om samtliga gymnasieskolor finns utlagt. Efter 
att ha granskat de program som finns representerade på respektive gymnasieskola i kommunen 
uppsöktes lärare som ansvarar för klasser som representerar dels yrkesförberedande program och 
dels studieförberedande program och även lärare som ansvarar för dels kvinnliga 
gymnasiestudenter och dels manliga gymnasiestudenter. Efter kontakt med lärare fanns möjlighet 
att förfråga studenter som representerar dels yrkesförberedande och dels studieförberedande 
program och dels kvinnor och dels män. De lärare som arbetar på de studieförberedande 
programmen och på de yrkesförberedande programmen meddelade att antalet studenter med 
utländsk bakgrund var underrepresenterade i klasserna. Gymnasiestudenter med utländsk 
bakgrund uppsöktes därmed utöver de yrkesförberedande programmen och de studieförberedande 
programmen. Uppsökandet av informanterna för studien har främst skett genom kommunens 
hemsida samt genom kontakt med verksamma lärare på gymnasieskolorna.  
 
Bortfall 
Totalt har 101 gymnasiestudenter medverkat i studien vilket omfattar alla för studien tillfrågade. 
101 studenter har svarat på dels den förberedande och dels den uppföljande enkäten vilket 
innebär ett obefintligt bortfall i enkäterna. Flödesskrivningen omfattade tre begrepp och där har 
ett obetydligt bortfall skett. Två informanter lämnade in tomt papper vid skrivning kring 
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begreppet svenskar och två lämnade in tomt papper vid skrivning kring begreppet invandrare och 
fyra lämnade in tomt papper vid skrivning kring begreppet integration. Det obetydliga bortfallet 
påverkar inte resultatet för studien och därmed görs ingen bortfalls analys.  
 
Etiska aspekter  
Studien har genomförts med avstamp i de forskningsetiska principerna inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Individskyddskravet som råder för forskning kan konkretiseras i 
fyra huvudkrav vilka har tagits i beaktandet genom hela arbetets gång och nedan redogörs för den 
etik som har präglat studien (Vetenskapsrådet 2007).  
 
Informationskravet 
Alla av studien berörda har informerats väl kring studiens syfte, genomförande och den etik som 
präglar studien. Rektorer och lärare kontaktades genom missiv för efterfrågan att få genomföra 
studien på respektive rektors skolområde och i respektive lärares klass. Missivet omfattade 
information om studiens syfte och genomförande. Informanterna i studien har fått information om 
studiens syfte och genomförande. De har även fått information om att allt insamlat material 
förvaras och bearbetas utan möjlighet för enskilda individer att ta del av det. Materialet 
avrapporteras på ett övergripande sätt och informanterna kommer att avidentifieras om så är 
nödvändigt. Informanternas deltagande är frivilligt och de väljer själva, utan negativa följder för 
dem, om deltagande i studien. Informanterna har fått information kring den slutliga uppsatsens 
publicering. Informanterna har fått informationen rörande studien dels genom ett muntligt samtal 
och dels genom skriftligt missiv.  
 
Samtyckeskravet 
Alla av studien berörda har haft möjlighet att själva bestämma över sin medverkan. Allt 
deltagande i studien har varit frivilligt och den enskilda informanten har själv, utan negativa 
följder, haft möjlighet att avbryta sitt deltagande. Alla som har medverkat i studien har gett sitt 
samtycke till deltagande utan påtryckning. Informanterna i studien har alla fyllt 15 år vilket gjort 
att samtycke från vårdnadshavare inte har inhämtats. 
 
Konfidentialitetskravet  
All data som samlats in under studiens gång har givits största möjliga konfidentialitet. Materialet 
har samlats in, bearbetats och förvarats utan möjlighet för enskilda individer att ta del av den. 
Materialet samlades in i förslutna kuvert som öppnades och bearbetades utan möjlighet för 
enskilda individer att ta del av materialet. All information i det insamlade materialet som kan 
bidra till identifikation av informanten har avidentifierats. Materialet har analyserats 
övergripande och de citat som används i uppsatsen kan inte kopplas till den enskilda informanten. 
Stora delar av materialet som har samlats in under studiens genomförande är anonymt vilket 
innebär att den enskilda individens material inte kan kopplas samman till informanten. Undantag 
för detta har skett i de enkäter där informanten uppgett telefon nummer och/eller e-post adress för 
ett eventuellt deltagande i en intervju. Dessa dokument har behandlats konfidentiellt vilket 
innebär att enskilda individer inte har haft tillgång till materialet och att samtliga telefonnummer 
och e-postadresser har avlägsnats från dokumenten och förstörts efter att materialet analyserats 
färdigt.  
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Nyttjandekravet 
Det insamlade materialet har endast använts för studiens avsatta ändamål. Efter avslutad 
bearbetning av materialet samlades all data in och förvaras. Inför studiens genomförande har 
noggranna överväganden gjorts för att undvika att resultatet av studien kan komma att användas 
felaktigt. Datainsamlingen har skett utan att samla in personuppgifter från informanterna. De 
uppgifter som kan kopplas till den enskilda informanten har avlägsnats från materialet vilket gör 
det omöjligt för enskilda individer att koppla samman enkäterna och flödesskrivningen till den 
enskilda informanten.  
 
Genomförande 
En pilotundersökning har genomförts eftersom tekniken och upplägget för studien inte är 
beprövat (se bl. a. Patel & Davidson 1994). Inför genomförandet av pilotundersökningen 
förbereddes för att eventuellt ta med resultatet från pilotundersökningen i studien. 
Pilotundersökningen genomfördes i en grupp som motsvarar den egentliga 
undersökningsgruppen. Pilotundersökningen omfattade i ett första skede kontakt genom missiv 
med ansvarig rektor för klassen som ämnats för pilotundersökningen. När rektor gett sitt 
godkännande för kontakt med ansvarig lärare kontaktades denne genom missiv. Två tillfällen för 
genomförande av studien avsattes under en dag på ordinarie skoltid. Det första tillfället avsattes 
för att ge information om studien och det andra tillfället avsattes för genomförande av studien. 
Vid det första tillfället gavs information angående studiens syfte, genomförande, den etik som 
präglar studien och en genomgång av flödesskrivning samt möjlighet att prova på 
flödesskrivning. Studenterna fick sedan ett missiv och därmed förfrågan om att delta i studien. 
Studenterna ansåg efter informationen att de anammat flödesskrivningen och kunde genomföra 
studien på en gång. En diskussion togs i gruppen som mynnade ut i att detta var det mest lämpade 
för genomförandet av studien. Tidsbristen på gymnasieskolan samt studenternas övertygelse om 
att de anammat innebörden av flödesskrivning utan att prova på detta resulterade i att det till en 
början planerade upplägget för studien omarbetades för att underlätta deltagande i studien.  
 
Efter informationen kring studien delades därmed den förberedande enkäten ut till studenterna. 
Studenterna fick information rörande syftet och bearbetningen av enkäten samt information kring 
hur de skulle ange sina svar i formuläret. När samtliga studenter svarat på den förberedande 
enkäten förbereddes flödesskrivningen genom att dela ut tre randade papper till varje student. 
Studenterna fick sedan i uppgift att under tre minuter skriva ner alla tankar, associationer de kom 
på kring varje enskilt begrepp. Här förtydligades ytterligare att inga krav på språklig korrekthet 
krävdes fokus låg på att låta tankarna flöda genom pennan och ner på papperet. Studenterna 
ombads att skriva själständigt utan diskussion med varandra. De ombads även att inte titta på 
varandras papper. Flödesskrivningen inleddes med begreppet svenskar som följdes av begreppet 
invandrare och avslutades med begreppet integration vilka presenterades ett i taget. När 
flödesskrivningen var färdig delades den uppföljande enkäten ut till studenterna. Studenterna fick 
information kring den uppföljande enkätens syfte och bearbetning samt hur de angav sina svar i 
formuläret. De fick även information kring en eventuell uppföljande intervju. Informanterna 
godkände att medverka i intervju genom att ange telefonnummer och/eller e-postadress för 
eventuell fortsatt kontakt. När samtliga studenter svarat på den uppföljande enkäten fick varje 
student ett kuvert som de samlade sina dokument i och förslöt. Kuverten samlades in och 
förvarades för vidare bearbetning.  
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Efter genomförande av pilotundersökningen omarbetades upplägget för genomförandet av 
studien till att omfatta endast ett tillfälle i respektive studentgrupp under ordinarie skoltid. 
Pilotundersökningen visade att tekniken för studien fungerat väl. Resultatet av 
pilotundersökningen analyserades övergripande för att ge en bild av den teknik som tillämpats för 
studien. Resultatet visade på att materialet dels skulle komma att lyfta fram och ge 
tolkningsmöjlighet till tankar kring begreppen invandrare, svenskar och integration. Då resultatet 
av poliotundersökningen svarade mot syftet med studien har studien genomförts liknande 
pilotundersökningen. Pilotundersökningen innebar endast ändringar i upplägget för 
genomförande av studien vilket gör att det insamlande materialet i pilotundersökningen tagits 
med i bearbetningen av materialet och finns med i resultatet. 
 
Genomförandet för studien har utarbetats utifrån resultatet av pilotundersökningen. Utifrån 
urvalet togs i ett första skede kontakt med rektorer genom missiv17. När rektorer gett sitt 
godkännande till kontakt med ansvariga lärare kontaktades de genom missiv18. Kontakt togs även 
med flertalet av lärarna genom telefon för information rörande studien och efter godkännande 
från lärarna bokades en lämplig tid för genomförande av studien. Studentgruppen uppsöktes 
under ordinarie skoltid och de fick i ett första skede information angående studiens syfte, 
genomförande, den etik som präglar studien och avrapporteringen av materialet. Därefter 
informerades dels om flödesskrivningens genomförande och dels om enkäternas genomförande. 
Studenterna fick instruktioner om att flödesskrivningen omfattar tre begrepp som presenteras ett i 
taget. De skriver under tre minuter för varje specifikt begrepp. Inget krav på språklig eller 
grammatisk korrekthet i texterna krävs det viktiga är att studenterna skriver fritt kring det aktuella 
begreppet. Studenterna fick även instruktioner om enkätens utformning och hur svar lämnas i 
frågeformuläret. När studenterna fått muntlig information delades ett missiv19 ut och därmed 
förfrågan att delta i studien. Studien inleddes sedan med de studenter som gett samtycke för 
deltagande i studien.  
 
Studenterna fick information rörande syftet och bearbetningen av den förberedande enkäten samt 
information kring hur svar angavs i formuläret. Den förberedande enkäten20 delades ut och 
studenterna svarade på den. Efter att studenterna svarat på enkäten förbereddes för 
flödesskrivningen genom att dela ut tre randade papper till varje student. Studenterna fick sedan i 
uppgift att under tre minuter skriva ner alla tankar, associationer de kom på kring varje enskilt 
begrepp. Här förtydligades ytterligare att inga krav på språklig korrekthet krävdes fokus låg på att 
låta tankarna flöda genom pennan och ner på papperet. Studenterna ombads att skriva kring ett 
begrepp i taget och inleda varje skrivning genom att skriva ner det begrepp som texten berörde. 
Flödesskrivningen inleddes med begreppet svenskar som följdes av begreppet invandrare och 
avslutades med begreppet integration. Därefter delades den uppföljande enkäten21 ut till 
studenterna. Studenterna fick information kring den uppföljande enkätens syfte och bearbetning 
samt hur de angav sina svar i formuläret. De fick även information kring en eventuell uppföljande 
intervju. De godkände ett eventuellt medverkande i intervju genom att ange sitt telefonnummer 
och/eller e-postadress för eventuell fortsatt kontakt. När samtliga studenter svarat på den 

                                                 
17 Se bilaga 3: Missiv till rektorer 
18 Se bilaga 4: Missiv till lärare 
19 Se bilaga 5: Missiv till studenter  
20 Se bilaga 6: Förberedande enkät 
21 Se bilaga 7: Uppföljande enkät 
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uppföljande enkäten fick varje student ett kuvert som de samlade sina dokument i och förslöt. 
Kuverten samlades in och förvarades för vidare bearbetning.   
 
Validitet och reliabilitet  
Validitet avser hur väl det man avser att mäta svarar mot verkligheten. Validiteten svarar mot om 
det som ämnar att undersökas faktiskt undersöks. Tillförlitligheten i studien har betydelse för 
grad av validitet. Instrumentets validitet anger om det som avser att mätas mäts. Validiteten i 
instrumentet kan testas genom försök dels med det utformade instrumentet och dels med annat 
beprövat instrument (se bl.a. Patel & Davidson 1994, Johansson & Svedner 2006, Ejvegård 1996 
och Stensmo 2002). Reliabilitet avser hur noggrant och tillförlitligt studien genomförs utan 
påverkningar. Hög reliabilitet i studien innebär att en liknande studie ska kunna genomföras med 
ett resultat som stämmer överens med den ursprungliga studien (se bl.a. Patel & Davidson 1994, 
Johansson & Svedner 2006, Ejvegård 1996 och Stensmo 2002). Validiteten och reliabiliteten har 
noga överlagts i studien och i valet av metod för att i största utsträckning genomföra en pålitlig 
och tillförlitlig studie. Metodvalet har dessutom krävt närmare överväganden av validitet och 
reliabilitet då metoder som inte tidigare har tillämpats i studier i så stor utsträckning har används. 
Det uppstår tveksamheter när forskaren själv konstruerar de instrument som används för att samla 
in data. Ett instrument som tidigare inte tillämpats i undersökningar kan innebära dels bristande 
validitet och dels bristande reliabilitet (Patel & Davidson 1994).  Flödesskrivning som instrument 
testades inför användandet på fyra försökspersoner.  
 
Databearbetningsmetoder 
Metoden för studien har präglats av variation och därmed har flera databearbetningsmetoder 
tillämpats. Studien har främst en deskriptiv ansats och därför har främst bearbetningsmetoder 
som lämpar sig för att beskriva materialet tillämpats. Klassificering är en välbeprövad 
databearbetningsmetod som kan tillämpas för att klassificera materialet för analys. Det är viktigt 
att klasserna håller hög kvalitet vad gäller reliabilitet, validitet och uttömdhet. Klasserna bör 
dessutom vara ömsesidigt uteslutande och tomma klasser bör undvikas (Ejvegård 1996). Hög 
autenticitet, detaljrikedom och andra värdefulla kvaliteter av informantens erfarenheter uppnås 
genom att namnge skillnader och likheter av informanternas formuleringar kring objekten (Borell 
& Brenner 1997). Klassificering som databearbetningsmetod har tillämpat på texterna som 
studenterna har skrivit kring begreppen svenskar, invandrare och integration. Studien har även 
explorativa inslag vilket tar sig uttryck då de tankar som framkommit i texterna från 
flödesskrivningen  kring begreppen även har analyserats utforskande för att ge allsidig kunskap 
dels kring flödesskrivning som metod och dels kring tankarna som finns kring begreppen (se 
Patel & Davidson 1994).  
 
I ett första skede analyserades texterna övergripande för att kunna urskilja klasser i materialet för 
att lyfta fram och strukturera de tankar som fanns kring begreppen. I texterna kring begreppen 
svenskar och invandrare kunde liknande klasser urskiljas och ställas i relation till varandra och 
därför har en gemensam analys av texterna kring begreppen svenskar och invandrare gjorts. 
Texterna kring begreppet integration skiljer sig i stor utsträckning från texterna kring begreppen 
svenskar och invandrare. I texterna kring begreppet integration har andra klasser urskiljts och 
därför har texterna kring begreppet integration analyserats och klassificerats enskilt. 
Analysarbetet inleddes med att samtliga texter bearbetades genom att föra in dem i ett Microsoft 
Word dokument för utskrift. När texterna skrevs in i dokumentet har de justerats till viss del vad 
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gäller stavning och viss meningsbyggnad. Syftningar har inte ändrats i texterna men med respekt 
för informantens har vissa justeringar gjorts. Dokumenten bifogades därefter med informantens 
ursprung, val av gymnasieprogram, kön och index. Information om informantens ursprung, 
gymnasieprogram och kön lästes av direkt från den förberedande enkäten fråga ett, två och tre. 
Index räknades ut genom att poängsätta svarsalternativen för fråga sex, sju och åtta i den 
förberedande enkäten. Informanter med utländsk bakgrund fick poäng i stigande skala från ett till 
fem där enbart kontakt med pojkar/flickor med utländsk bakgrund gav en poäng och enbart 
kontakt med pojkar/flickor med svensk bakgrund gav fem poäng. Informanter med svensk 
bakgrund fick poäng i stigande skala från ett till fem där enbart kontakt med pojkar/flickor med 
svensk bakgrund gav en poäng och enbart kontakt med pojkar/flickor med utländsk bakgrund gav 
fem poäng. Index för en student kan ligga mellan tre och femton där tre betyder att informanten 
enbart har haft kontakt med personer med svensk bakgrund om informanten själv har svensk 
bakgrund eller enbart kontakt med personer med utländsk bakgrund om informanten själv har 
utländsk bakgrund. Femton i index betyder att informanter med svensk bakgrund enbart haft 
kontakt med personer med utländsk bakgrund och informanter med utländsk bakgrund har enbart 
haft kontakt med personer med svensk bakgrund (se Olsson & Sörensen 2007). 
 
Analysarbetet med texterna kring begreppen svenskar och invandrare inleddes med att 
kategorisera texterna som var skrivna av informanter med svensk bakgrund och informanterna 
med utländsk bakgrund. Därefter analyserades texterna kring begreppen svenskar och invandrare. 
Analysarbetet omfattade upprepade genomläsning av samtliga texter som sedan klassificerades 
och sammanfattades. Många av termerna räknades för att se i hur stor utsträckning informanterna 
nämnde dem. Texterna delades även en gång till beroende på informantens grad av index för att 
se om det framkom skillnader i termer kring begreppen. Analysarbetet avslutades med att en 
sammanfattning skrevs av texterna kring begreppen svenskar och invandrare. Sammanfattningen 
resulterade i att två tydliga klasser kunde urskiljas från texterna och därför gjordes ytterligare en 
uppdelning av texterna för att nu urskilja de två klasser som framträtt i texterna. I denna analys 
togs informantens ursprung eller grad av index inte i beaktande utan fokus låg på att ge en 
helhetsbild av klasser. De två klasserna som urskildes benämns som det ljusa och det mörka. 
Benämningen på klasserna har gjorts för att tydligt kunna skilja termerna som framkommer i de 
olika klasserna. Det ljusa representerar främst positiva termer vilka kan associeras till ljus men 
står även för termer som beskriver egenskaper som blont hår och ljus hud. Det mörka 
representerar främst negativa termer vilka kan associeras till mörker men står även för termer 
som beskriver det fysiska som mörkt hår och mörk hud. Då klasserna som urskiljts representerar 
dels termer som beskriver det fysiska och dels termer som beskriver sätt att vara eller handlingar 
har de benämnts med det ljusa och det mörka vilka har en spännvidd och därmed kan 
representera samtliga termer i texterna och klasserna blir därmed uttömda.  
 
Analysarbetet av texterna kring begreppet integration inleddes med att samtliga texter lästes och 
därmed gjordes en överskådlig analys av texterna. Texterna kategoriserades beroende på 
informantens ursprung. Kategoriseringen visade de olika klasserna fanns representerade över alla 
texter och därför har en uppdelning i redovisningen i resultatet inte gjorts med utgångspunkt i 
kategoriseringen. Analysen resulterade i att tre klasser kunde urskiljas ur texterna. Klasserna 
analyserades djupare genom att texterna delades in i de olika klasserna för att göra det möjligt att 
göra en sammanfattning av de termer som fanns representerade i de olika klasserna. Klasserna 
som kunde urskiljas i texterna kring begreppet integration har benämnts som det positiva, det 
negativa och det neutrala. Det positiva står för texter där studenterna lyft fram termer med 
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positiva värderingar kring begreppet integration. Det negativ står för texter där studenterna lyft 
fram termer med negativa värderingar kring begreppet integration och det neutrala står för texter 
där studenterna lyft fram termer som inte kan värderas som positiva eller negativa utan i stället 
främst har funktionen att definiera begreppet integration.  
 
Klassificeringen ovan avser främst bearbetning av flödesskrivningen. Studien har även omfattat 
enkäter och den uppföljande enkäten avsåg att ge en bild av attityder till integration. En statistisk 
bearbetningsmetod har tillämpats för att få statistisk fakta. Den uppföljande enkäten har 
sammanställts genom att räkna samman svaren för respektive svarsalternativ vilket ger en blid 
över studenternas tankar kring vikten av integration. Sammanställningen av svaren gjordes 
dessutom med en uppdelning av informanter med svensk bakgrund och informanter med utländsk 
bakgrund. Eftersom antalet informanter med svensk bakgrund är fler än informanter med 
utländsk bakgrund har procent räknats ut för att kunna göra en mer rättvis jämförelse mellan de 
olika informantgrupperna. Procentsatsen ger en mer rättvis bild men inte fullständig då studenter 
med utländsk bakgrund är underrepresenterat i studien. Procentsatsen redovisas i form av 
diagram för att ge en överskådlig bild av resultatet (Olsson & Sörensen 2007).  
 
Resultat 
Det insamlade materialet har analyserats och resultatet av analysen redovisats nedan. Först ges 
resultatet av prövningen av flödesskrivning som metod.  
 
Flödesskrivning som metod 
Flödesskrivning som metod prövades inför fastställandet av metodvalet och omfattade därmed 
jämförelser mellan försökspersoners texter från flödesskrivning och svaren under intervju. 
Resultatet av analysen visade att svaren i stort inte skilde sig specifikt åt. Tankarna kring 
begreppen svenskar, invandrare och integration överrensstämde oavsett om studenterna skrivit 
ner dem eller uttalat dem. Analysen kunde dock påvisa viss skillnad i försökspersonernas sätt att 
uttrycka sig. I texterna från flödesskrivningen skrevs termer med mer tydliga värderingar i än vad 
som framkom under intervjun där svaren i stort fanns mer inbäddade i förklaringar.  
En försöksperson skrev vid flödesskrivningen kring begreppet invandrare: 
 
 De tror att de är världsbäst 
 De är dumma 
 Svarta och mörka 
 Konstigt språk, pratar för högt 
 Kan vara snälla och trevliga 
 Har kaxig attityd 
 
Försökspersonen svarade under intervjun på frågan: Vad tänker du på när du hör ordet 
invandrare: 
 

Jag tänker på alla människor som inte är svenskar. De kan vara svåra att förstå sig på dem 
ibland. Jag tycker att vi många gånger är olika och därför är det svårt att umgås med dem. 
Några invandrare är jätte trevliga och snälla, jag brukar se dem i affären, de pratar ofta högt 
med varandra. De brukar inte prata svenska. Jag tror att det är svårt för dem att lära sig 
språket och därför är det svårt att prata med dem. Kanske skulle det vara bättre om de 
kunde prata svenska bättre. Jag vet inte, det är svårt.  
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Jämförs texterna framkommer att försökspersonen i båda fallen lyfter fram tankar kring 
begreppet invandrare och texterna stämmer i stort överens. Texten från intervjun är utförligare än 
texten från flödesskrivningen. Texten från flödesskrivningen är däremot tydligare och i denna 
text framkommer i större utsträckning studentens tankar utan att vara inlindade i förklarande 
termer. Flödesskrivning har använts som metod för studien med tanke på resultatet av prövningen 
av metoden. Den utförliga analysen av flödesskrivning som metod i relation till intervju visar på 
att flödesskrivning lämpar sig väl om studien ämnar att lyfta fram och tolka tankar kring begrepp. 
Genom flödesskrivning framkommer konkreta tankar kring begrepp som sedan kan tolkas. 
 
Svenskar och invandrare 
Resultatet av den analys som gjorts på texterna från flödesskriningen kring begreppen svenskar 
och invandrare visar på kontraster som tydligt framkommer. Vid analys av texterna i sin helhet är 
ljus till skillnad från mörk två ytterligheter i materialet. Studenternas tankar kring svenskar 
handlar i stort om det vita, det ljusa och traditioner. Studenternas tankar kring invandrare handlar 
i stort om det svarta, det mörka och konflikter. Nedan redogörs för de tankar som framkommit 
kring begreppen svenskar och invandrare utifrån en kategorisering av informanterna. Därefter 
redovisas närmare de klasser som framkommit vid analysen av texterna. Först redogörs för 
studenternas tidigare erfarenheter.  
 
Möten 
Studenter med svensk bakgrund har i mindre utsträckning kontakt med studenter med utländsk 
bakgrund än vad studenter med utländsk bakgrund har kontakt med studenter med svensk 
bakgrund. Studenter med utländsk bakgrund som nyligen flyttat till Sverige är de som har minst 
kontakt med studenter med svensk bakgrund. Studenter med utländsk bakgrund som är födda 
och/eller uppväxta i Sverige uppgav att de har stor kontakt med studenter med svensk bakgrund. 
Endast 18 av 101 studenter uppger att de har lika många vänner och bekanta med svensk 
bakgrund som med utländsk bakgrund.  
 
Språk 
Analysen av den förberedande enkäten har visat att svenska är det språk som främst talas av 
studenterna både på fritiden och under skoltid. Svenska talas alltid eller nästan alltid på fritiden 
av totalt 99 av de 101 studenterna och under skoltid talas svenska alltid eller nästan alltid av totalt 
100 av de 101 svarande studenterna.  
 
Variationer i utbildning och kön 
I stort kan inte direkta skillnader ses i texterna beroende på informantens val av 
gymnasieprogram eller kön. De texter som skrevs av studenter på yrkesförberedande program är 
dock i viss utsträckning mer negativa än de texter som skrevs av studenter på studieförberedande 
program. I viss mån kan man även ana att kvinnliga studenter uttrycker mer positiva tankar kring 
begreppen än vad manliga studenter gör. Manliga studenter på yrkesförberedande program 
uttrycker i störst utsträckning negativa termer kring begreppen invandrare och integration.  
 
Invandrare om svenskar 
Studenterna med utländsk bakgrund har delats i två grupper eftersom analysen av materialet 
påvisade skillnader i tankar kring begreppet svenskar beroende på grad av kontakt med 
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pojkar/flickor med svensk bakgrund. Studenter som uppgav att de haft kontakt med svenskar 
lyfter främst fram tankar kring svenska traditioner, det typiska utseendet för svenskar (blonda och 
blåögda) och de typiska egenskaperna för svenskar trevliga och kalla. Det framkommer även i 
texterna att svenskar har det lättare att klara sig i samhället.   
En student skrev: 
 
 Kulturella 
 Blonda 
 Långa 
 Framgångsrika 
 Större chans i arbetslivet 
 Förmåner 
 Kyliga d.v.s. lite tillbakadragna 
 Liberala > självständiga 
 
De studenter som uppgav att de haft liten kontakt med svenskar har i stor utsträckning lyft fram 
termer som främst beskriver svenskars sätt att vara. De skriver framför allt termer som; snälla, 
bryr sig om, blyga och tysta. De nämner även i stor utsträckning att svenskar är svåra att få 
kontakt med, svenskar tycker inte om flyktingar eller invandrare, svenskar vill inte prata med 
eller vara kompis med människor med utländsk bakgrund.  
En student skrev: 
 

Svenskarna är både varma och kalla. De flesta svenskar är snygga och de flesta hatar 
svartskallar.  

 
En annan student skrev: 
 
 Manliga, snälla, stiliga, vita, söta, snåla 
 Det går inte att ha bra kontakt med svenskarna. 
 Det är inte lätt att få svenska kompisar.  
 
Svenskar om invandrare 
I texterna som studenter med svensk bakgrund har skrivit kring begreppet invandrare kunde inga 
direkta skillnader ses beroende på grad av kontakt med pojkar/flickor med utländsk bakgrund och 
därför har någon sådan uppdelning inte gjorts av texterna. Studenter med svensk bakgrund skrev i 
stor utsträckning negativa termer kring begreppet invandrare. Endast 11 av 71 studenter med 
svensk bakgrund skrev kring begreppet invandrare utan att nämna termer med negativ värdering 
som; bråk, kriminalitet, dumma, kaxiga etc. 26 av de 71 studenttexterna saknade helt positiva 
eller neutrala termer de innehöll enbart termer som har negativ värdering.  
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En student skrev:  
 
 Mörkhyade som talar dålig svenska 
 Vill bara ha bråk 
 Står för de flesta brotten i landet 
 Biltjuv 
 Är ohederliga med pengar 
 Kriminella 
 Ogillar Sverige 
 Kan inte ta ett nej 
 Tittar man på dom så blir det bråk 
  
Tankarna kring begreppet invandrare handlar alltså i stort om bråk och kriminalitet. Flertalet av 
studenterna med svensk bakgrund uppgav att invandrare upplevs vara dels positiva och dels 
negativa. Några av studenterna skrev även termer som kan betraktas som rent beskrivande utan 
att lägga värderingar i dem exempelvis; språk, religion, kultur etc. Studenter med svensk 
bakgrund skrev i stor utsträckning termer som tyder på vikten av att invandrare anpassar sig till 
det svenska samhället för att bli accepterade.  
En student skrev: 
 

Vissa invandrare som kommer till Sverige rättar in sig efter de svenska reglerna och lagarna 
och fungerar hur bra som helst. Medan vissa beter sig som apor och snor, rånar, slåss och 
borde skickas tillbaka. 

 
Studenterna skrev även kring svårigheter med språket och därmed svårigheter att förstå varandra. 
Ett flertal av texterna kring begreppet invandrare visar på rädslan för det annorlunda och 
svårigheter med kontakter mellan svenskar och invandrare. Flertalet angav migrationsverket.  
 
Invandrare om invandrare 
Studenterna med utländsk bakgrund bekräftade i stor utsträckning de tankar som studenter med 
svensk bakgrund har kring begreppet invandrare.  
En student skrev: 
 
 Svarta 
 Fördomar mot dem 
 Sägs att alla är kriminella 
 Kommer hit och förstör 
 Tror att de äger 
 Svart hår 
 Pratar dålig svenska 
 
I flertalet av texterna nämndes termer som; bråk, svartjobb och kriminalitet. Termer som 
framkom i stor utsträckning var; mörka, hjälpsamma, snälla, svartskalle. Studenterna med 
utländsk bakgrund skrev dock i större utsträckning termer med positiva värderingar. En viss 
skillnad mellan studenterna som har hög respektive låg index kan urskiljas. Studenterna som haft 
mer kontakt med studenter med svensk bakgrund skrev något mer negativa termer kring 
begreppet invandrare än studenterna som haft mindre kontakt med studenter med svensk 
bakgrund. Studenter med utländskbakgrund som inte bott i Sverige under hela sin uppväxt skrev i 
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stor utsträckning termer som rörde anpassning och viljan att närma sig det svenska och få ta del 
av det svenska samhället.  
En student skrev: 
 

Är vi som är nya i Sverige och som har anledning att flytta till Sverige.  
Meningen är att vi kom hit för att studera och ha en bra utbildning i framtiden.  
Ordet invandrare är att vara utländsk och att längta efter sitt land och sin religion.  
Att vara invandrare är att kunna lära sig ett nytt språk och att lära sig hur svenskarna lever i 
deras samhälle.  

   
 
Svenskar om svenskar 
Studenter med svensk bakgrund skrev i stor utsträckning positiva eller beskrivande termer kring 
begreppet svenskar. De beskrev svenskar som; snälla, söta, blonda, blåögda, blyga, välutbildade, 
patriotiska personer i Sverige. De skrev även kring svenska traditioner. Termer som midsommar, 
köttbullar, hockey nämndes upprepande gånger i texterna. Negativa termer förekom i mycket 
liten utsträckning, termen bråk förekom endast i en av 71 texter. Däremot skrevs termen 
fördomar i ett flertal av texterna.  
En student skrev: 
 

Blå/Gul, Fotboll, Blonda, Brunetter, Snälla, Omtänksamma, Demokratiska, Midsommar, 
Midsommarstång, Julbord, Jansons frestelse, Glögg, Kalle Anka, Villor, Garage, Bil, 
Husbil/husvagn, Resa till fjällen 

 
En annan student skrev:  
 
 Vanliga 
 Tystlåtna 
 Ljusa 
 Midsommar 
 Snälla 
 Jag själv  
 
Sammanfattning av svenskar och invandrare  
Resultatet av analysen utifrån en kategorisering av studenterna med svensk bakgrund och 
studenterna med utländsk bakgrund visar på skillnader i tankar kring begreppen svenskar och 
invandrare. Begreppet svenskar lyfts i större utsträckning fram med termer som har positiva 
värderingar och begreppet invandrare lyfts i större utsträckning fram med termer som har 
negativa värderingar. Tankar kring begreppet svenskar rör i störst utsträckning blonda, blåögda 
människor i Sverige som firar midsommar och kör Volvo. Svenskar är snälla men fördomsfulla 
och de kan i viss mån vara lata. Tankar kring begreppet invandrare rör i störst utsträckning 
mörka, kriminella människor som kommit till Sverige och har svårigheter med språket. 
Invandrare är diskriminerade i samhället och de har en vilja att anpassa sig för att kunna ta del av 
det svenska samhället. Skillnaderna som framkommer kring begreppen kan klassificeras i dels det 
ljusa och dels det mörka.  
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Det ljusa 
Det ljusa är en klass som tydligt framkommer i texterna kring begreppen svenskar och 
invandrare. Det ljusa omfattar termer som; ljus, vit, blond, blåögd, blek men även termer som; 
snäll, söt, blyg, trevlig, omtänksam, hjälpsam etc. Det ljusa överrepresenteras i texterna kring 
begreppet svenskar och de är främst i dessa texter man kan urskilja begrepp för denna klass.  
En student skrev kring begreppet svenskar: 
 

Intelligenta, glada, pratsamma, ”ljusa”, ljushåriga, vita, högutbildade, bra levnadsstandard, 
ganska kulturella, resglada, dansband, tv, arbetstidslagen, långa smala tjejer, blåögda 

 
I texterna kring begreppet invandrare finns i mycket liten utsträckning det ljusa representerat, det 
förekommer dock och företräder då främst relationen med familjen som i stor utsträckning 
benämns med termer som omhändertagande, vänlighet och kamratrelation.  
En student skrev kring begreppet invandrare:  
 
 Lätta att prata med 
 Ofta lite högljudda 
 Trevliga 
 Har föräldrar som bryter på svenska 
 Bra på fotboll 
 Förorter 
 
Det ljusa kan i sin tur klassificeras i tre klasser som rör det fysiska (hud, hår), handlingar 
(vänliga) och traditioner (midsommarafton). Det fysiska nämns enbart i texterna kring begreppet 
svenskar. Handlingar finns överrepresenterat i texterna kring begreppet svenskar med 
förekommer dock även i texterna kring begreppet invandrare. I texterna kring begreppet 
invandrare nämns handlingar som; vänliga i stor utsträckning i relation till något annat. 
Exempelvis vänliga om man känner invandrare eller vänliga inom familjen. Invandrare som 
vänlig utan begräsningar förekommer i mycket liten utsträckning. Traditioner är 
överrepresenterade i texterna kring begreppet svenskar men det förekommer dock i texterna kring 
begreppet invandrare och då i form av termer som traditioner, god mat och pizza.  
 
Det mörka 
Det mörka är en klass som tydligt framkommer i texterna kring begreppen svenskar och 
invandrare. Det mörka omfattar termer som; mörk, svart, mörkt hår, mörka ögon men även 
termer som; bråk, kriminalitet, misshandel, våldtäckt, förtryck etc. Det mörka är 
överrepresenterat i texterna kring begreppet invandrare. 
En student skrev kring begreppet invandrare: 
 
 Utlänningar 
 Dumma 
 Slåss 
 Mörkhyade 
 
Det mörka förekommer i mycket liten utsträckning i texterna kring begreppet svenskar. Det 
förekommer dock i texterna och då i form av termer som; kalla och fördomar.  
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En student skrev kring begreppet svenskar: 
 
 Tråkiga OBS! inte alla!!  
 Tillbakadragna, kalla 
 Vill helst ha mycket privatliv 
 Öppna, traditioner, visar inte känslor.  

Egocentriska, vissa är främlingsfientliga.  
 
Det mörka kan i sin tur klassificeras i tre klasser som rör det fysiska (hud, hår), handlingar (bråk, 
kriminalitet) och svårigheter (kan inte språket, missförstånd). Det fysiska finns enbart 
representerat i texterna kring begreppet invandrare. I stor utsträckning nämns termer som; svart 
hår och mörka ögon i texterna kring begreppet invandrare. Handlingar är överrepresenterat i 
texterna kring begreppet invandrare. Det förekommer i stor utsträckning termer som bråk, 
kriminalitet, tjafs och svartjobb i texterna kring begreppet invandrare. I texterna kring begreppet 
svenskar nämns handlingar enbart i ett fåtal av texterna och då i form av termerna lata, 
fördomsfulla, dricker mycket alkohol och tråkiga. Svårigheter finns i störst utsträckning 
representerat i texterna kring begreppet invandrare. Det förekommer även i stor del i texterna 
kring begreppet svenskar. Svårigheter kring begreppet invandrare nämns i form av termer som; 
kan inte språket, svårt att få jobb, diskriminerade och kommer från krig. Svårigheter kring 
begreppet svenskar nämns i form av termer som; tysta, tillbakadragna och osäkra.  
 
Integration 
I ett första skede av analysen över texterna kring begreppet integration kunde tre klasser urskiljas. 
Texterna omfattade negativa, positiva och neutrala termer. Klassen det negativa rörde begrepp 
som bråk, rasism, fördomar. I stor utsträckning lyfter studenterna fram den negativa sidan av 
integration. Överskådligt sett är integration främst någonting som förknippas med problem och 
svårigheter. Det kan dock urskiljas en mindre grupp ur materialet som främst lyfter fram positiva 
termer. Klassen det positiva rörde sig om begrepp som, trevligt, lärorikt och roligt. Överskådligt 
handlar det positiva termerna som studenterna skrivit kring begreppet integration om möten som 
betyder att man kan lära av varandra. Förutom begrepp med tydlig negativ eller positiv följd för 
individer kunde en neutral eller beskrivande klass urskiljas i materialet. Denna klass präglades av 
begrepp som möte, samtal, kommunikation. Termerna här ansågs främst beskriva integrationen 
som sådan utan att lägga in ord som har en värderande funktion. Uppfattningen efter att ha läst 
igenom hela materialet är att integration är svårt. I stor utsträckning kan konstateras att begreppet 
integration inte är bekant för studenterna vilket gör att de främst tänker på möten mellan svenskar 
och invandrare och då främst de bråk och missförstånd som uppstår. Klasserna har närmats 
ytterligare för att i större utsträckning kunna tolka tankar kring begreppet integration.   
 
Det negativa 
Negativa termer förekommer i 48 av texterna. Vilket betyder att nästan hälften av studenterna 
(ca.49.5%) förknippar integration med negativa termer. De negativa termerna består främst av; 
bråk, rasism och konflikt. En student skrev bråk 38 gånger i samband med begreppet integration. 
En annan uttryckte att integration inte går så bra hos de flesta ungdomarna. Vidare uttryckte 
studenten att alla är fördomsfulla och mycket handlar om att man har fel inställning mot 
varandra.  
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En student skrev:   
 
 Bråk 
 Konflikter 
 Tjafs 
 Vänlighet (ibland) 
 Misshandel 
 Hot 
 
Texten här är ett tydligt exempel på hur studenterna i första hand ser det negativa i integration 
men att det trots detta även framkommer positiva termer. De negativa termerna i relation till 
helheten i materialet rörande begreppet integration förklaras i flertalet av texterna med bristande 
kontakt mellan invandrare och svenskar. Materialet i sin helhet pekar på svårigheter i möten 
mellan invandrare och svenskar vilket kan förklara de negativa termerna som blir konsekvenser 
av missförstånd mellan grupper som skiljer sig åt. Flera studenter uttrycker vikten av möten 
mellan invandrare och svenskar för att nå integration.  
 
En student skrev:  
 

Jag tror att många har förutfattade meningar om utlänningar och svenskar. Det är nog 
många som dömer alla för en.  
Jag tror att det är viktigt att lära svenska barn i tidig ålder att ta mörka människor som en 
naturlighet och att inte föräldrarna svär och pratar skit om dem. De kan också vara 
svenskar.  

 
En annan student skrev: 
 

Man bör se till att alla bostadsområden blir integrerade så att människor lättare får kontakt 
med människor av en annan etnisk bakgrund än de själva har.  

 
En tredje student skrev:  
 

För att svenskar och invandrare ska komma bra överens måste det finnas kontakt vid tidig 
ålder då man inte lägger mycket betydelse på bakgrund eller hudfärg.  

 
Studenterna framhäver att möten mellan invandrare och svenskar bör ske redan i tidig ålder och 
utan påverkan från föräldrar med negativ inställning till invandrare vilket de lyfter fram i 
samband med de negativa sidorna av integration som en möjlig förklaring till deras negativa 
termer kring begreppet integration.  
 
Det positiva  
Positiva termer förekommer i 27 av texterna. Vilket betyder att drygt en tredjedel (ca 35.9%) av 
studenterna skriver positiva termer kring begreppet integration. De positiva termerna rörde i 
störst utsträckning möjlighet för människor med olika etnisk bakgrund att lära av varandra. 
Integration blir därmed ett sätt att utvecklas och kan ses som ett sätt att lära. En student uttryckte 
att integration är positivt för båda parter. Invandrare lär sig språket bättre och svenskar lär sig om 
andra kulturer.  
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En student skrev:  
 
 Att mötas, att fungera tillsammans. 
 Att dela med sig av sin kultur. 
 Att leva i ett mångkulturellt samhälle. 
 En stark vänskap. 
 Eftersom vi uppfostras på olika sätt lever vi på olika sätt. 
 Att dela med sig av etik och moral. 
 Att acceptera varandra. 
 Varje möte är viktigt för den enskilda individen. 
 Lära oss att vi fungerar så lika ändå olika.  
 
De positiva termerna som studenterna skriver kring begreppet integration påvisar det positiva i 
integrationsprocessen från två skilda perspektiv. Studenterna skriver dels termer som visar på att 
integration innebär att en minoritetsgrupp närmar sig majoriteten. Studentens tankar ovan; 
invandrare lär sig språket bättre, tyder på att en grupp ska närma sig en annan. Studenterna 
skriver dels termer som visar på att integration innebär att två olika grupper närmar sig varandra. 
Den andra studenten påvisar detta då studenten skriver; Att dela med sig återkommande gånger i 
texten vilken påvisar att båda grupperna delar med sig och kan på så sätt närma sig varandra. Den 
positiva kategorin representeras främst av termer som rör att lära och utvecklas.  
 
Det neutrala 
Den neutrala klassen omfattar begrepp som man kan utesluta positiva eller negativa värderingar i. 
I stor utsträckning handlar texterna kring begreppet integration om associationer i negativ eller 
positiv riktning. Det förekommer dock begrepp som; möte, samtal, kommunikation, skolan, 
språk, religion, integrationspolitik.  
En student skrev: 
 
 Möte 
 Samtal 
 Kommunikation 
 Fördomar 
 Handslag 
 Bråk/trevligt – antingen eller 
 Samtalsämnen 
 Bakgrund – frågar vart man kommer ifrån 
  
Efter analys över dessa begrepp kan konstateras att de främst nämns för att ge en definition av 
begreppet integration och kan inte kopplas till en värderande ståndpunkt. Flera av studenterna har 
dock skrivit termer som avser att ge en definition av begreppet integration.  
 
Sammanfattning av det negativa, det positiva och det neutrala  
De tre klasserna som urskilts från texterna kring begreppet integration visar på att 
integrationsbegreppet dels frambringar negativa och dels positiva värderingar men även termer 
som främst ämnar definiera begreppet. När kategorierna lyfts ur helheten framkommer de 
tydligare och man kan därmed förstå att integration är ett komplicerat begrepp som kräver att 
människor går samman och tillsammans strävar för att undvika det negativa språk som främst 
präglar tankar kring begreppet.  
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Vikten av integration 
Den uppföljande enkäten avsåg att ge en uppfattning av de attityder som finns kring integration. 
Nedan redovisas de svar som studenterna gett i den uppföljande enkäten i diagram. Frågorna 
redovisas var för sig och studenter med utländsk bakgrund och studenter med svensk bakgrund 
syns separat i diagrammen. De siffror som redovisas står för antal procent av de svarande i 
respektive kategori.  
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Anm. Kategorin studenter med svensk bakgrund representeras av totalt 74 informanter vilket är betydligt fler informanter än 
kategorin studenter med utländsk bakgrund som representeras av totalt 27 informanter.  
  
Diagram 1 Integration mellan pojkar/flickor med svensk bakgrund och pojkar/flickor med 
utländsk bakgrund är viktigt.  
 
Sammanställningen av den uppföljande enkäten visar att studenterna i stor utsträckning anser att 
integration mellan pojkar/flickor med svensk bakgrund och pojkar/flickor med utländsk bakgrund 
är viktigt. Totalt har 87 av 101 studenter angett att de instämmer helt och hållet eller delvis på 
frågan om integration är viktigt. Studenter med utländsk bakgrund instämmer helt och hållet i 
högre utsträckning än vad studenter med svensk bakgrund gör.  
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Anm. Kategorin studenter med svensk bakgrund representeras av totalt 74 informanter vilket är betydligt fler informanter än 
kategorin studenter med utländsk bakgrund som representeras av totalt 27 informanter.  
 
Diagram 2 Skolan har ett ansvar för integration mellan pojkar/flickor med svensk bakgrund och 
pojkar/flickor med utländsk bakgrund.  
 
Sammanställningen av den uppföljande enkäten visar att studenterna i stor utsträckning anser att 
skolan har ett ansvar för integration mellan pojkar/flickor med svensk bakgrund och 
pojkar/flickor med utländsk bakgrund. Totalt instämmer 73 av 101 studenter helt och hållet eller 
delvis till att skolan har ett ansvar för integration. Studenterna är i större utsträckning tveksamma 
eller tar avstånd till skolans ansvar för integration än viten av integration.  
 
Diskussion 
Nedan diskuteras studiens genomförande och val av metod följt av en diskussion kring resultatet 
av studien i relation till tidigare studier som lyfts fram i bakgrunden.  
 
Diskussion kring syftet  
Syftet med studien var att lyfta fram och tolka studenters tankar kring begreppen svenskar, 
invandrare och integration. Ett delsyfte var att genomföra en prövning av flödesskrivning som 
metod. Analysen av det insamlade materialet har i stort gett svar åt syftet. Frågeställningen 
omfattade fyra specifika frågor som studien ämnar besvara vilket har gjorts. I resultatet redovisas 
gymnasiestudenters tankar dels kring begreppet svenskar och dels kring begreppet invandrare. I 
resultatet redovisas även de skillnader som gjorts synliga beroende på gymnasiestudenters 
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ursprung, gymnasieprogram, kön och erfarenhet av kontakter med andra studenter med olika 
ursprung. Gymnasiestudenters tankar kring integration och betydelsen för integration inom 
skolan har också redovisats i resultatet. Flödesskrivning som metod har prövats i relation till 
intervju.  
 
Metoddiskussion 
Metoden för studien omfattade i ett första skede intervjuer och flödesskrivning som testades i 
relation till varandra. Testet visade på att flödesskrivning lämpar sig som mätinstrument för 
studien och därmed har flödesskrivning och enkäter tillämpats som komplement till varandra för 
att på bästa sätt nå syftet. Flödesskrivning som metod har utarbetats för studien och kan därmed 
inte ses som en väl beprövad metod. Däremot är flödesskrivning ett redskap som förespråkas för 
att lyfta fram tankar som sedan kan tolkas och förstås. Att välja flödesskrivning som metod för 
studien kan ses som en risk eftersom en metod som inte tidigare är beprövad kan brista i dels 
validitet och dels reliabilitet. Vetskapen om att metoden eventuellt kan innebära felkällor gjorde 
att metoden testades innan valet av den fastställdes. Flödesskrivning som metod granskades i 
relation till intervju som används i stor utsträckning vid studier. Andra metoder för studien hade 
eventuellt gett andra perspektiv av tankar kring begreppen svenskar, invandrare och integration. 
En utförligare enkät angående studenters attityder till integration hade gett ett utförligare resultat.  
 
 
Urvalet för studien har gjorts strategiskt för att få spridning i erfarenheter hos informanterna. 
Trots att informanter söktes för att representera de åtta grupperna i egenskapsrymden för urvalet 
har grupperna representerats av varierande antal informanter. Informanter med svensk bakgrund 
är överrepresenterat i studien vilket kan ha bidragit till att ge en viss missvisning i de jämförelser 
som gjort mellan studenter med svensk bakgrund och studenter med utländsk bakgrund. 
Kategorierna studenter med svensk bakgrund och studenter med utländsk bakgrund har dock 
visat på likheter inom grupperna och skillnader mellan dem och därför har de skiljts åt i analysen 
trots att de inte representerar lika många informanter. Resultatet av uppsökandet av informanter 
för studien visade att studenter med utländsk bakgrund är bristfälligt i den valda kommunens 
gymnasieskolor av studenterna som läser tredje året på gymnasiet. För att nå studenter med 
utländsk bakgrund kontaktades andra program på gymnasiet där studenter med utländsk bakgrund 
fanns representerade. Svårigheterna med att få spridning i urvalet kan ha berott på den snäva 
begränsningen i populationen för studien vilken innebär endast gymnasiestudenter i tredje året på 
gymnasiet i en kommun. En bredare population för studien hade gett större möjlighet att få mer 
representativ spridning i urvalet. Studien avrapporteras som ett examensarbete inom 
lärarutbildningen och omfattar tio veckors arbete. Med tanke på den korta tiden för studien har ett 
flertal avgränsningar gjorts. Studien avser enbart att lyfta fram och tolka gymnasiestudenters 
tankar kring begreppen invandrare, svenskar och integration i relation till etniskt ursprung, kön, 
gymnasieprogram och tidigare erfarenheter av möten inom grundskolan. Studien riktar sig enbart 
till några studenter i en kommun i Sverige och syftet är inte att ge en generaliserande bild av 
samtliga studenter i Sverige utan avser endast att lyfta fram några studenters tankar.  
 
Validitet 
Validiteten i metoden testades inför studien för att påvisa om avsikten med studien kunde nås 
genom mätinstrumentet. Fyra försökspersoner genomförde dels flödesskrivning och dels en 
intervju. Intervju är ett väl beprövat instrument som ofta används för att informanten ska ge så 
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utförliga svar som möjligt. Intervjuer kan vara strukturerade eller ostrukturerade. 
Flödesskrivningen syftar till att ge informanterna möjlighet att låta tankarna flöda fritt och har 
därför testats mot en ostrukturerad intervju vilken lämnar störst utrymme för informanten att 
svara inom (se bl.a. Johansson & Svedner 2006, Patel & Davidson 1994). Försökspersonernas 
tankar kring begreppen analyserades dels utifrån texterna som de skrev vid flödesskrivningen och 
dels utifrån utskrifterna av intervjuerna. Analysen visade att metoderna gett liknande resultat. 
Texterna från flödesskrivningen visade dock på fler tankar kring de olika begreppen som 
dessutom kunde analyseras utan att ta hänsyn till de frågor som ställdes i intervjun för att få så 
uttömmande svar som möjligt. Validiteten i flödesskrivningen var hög och i jämförelse med 
provintervjun konstaterades att flödesskrivningen lämpar sig bäst som instrument för studien då 
det ger hög validitet. Syftet var att lyfta fram tankar vilket flödesskrivningen bidrog till.  
Flödesskrivningen kompletterades med dels en förberedande enkät och dels en uppföljande enkät. 
Den förberedande enkäten avsåg främst att ge information kring informanten vilket har skett. Den 
förberedande enkäten har gett information kring informantens ursprung, val av 
gymnasieprogram, kön, index och språkanvändning vilket var syftet med enkäten. Den 
uppföljande enkäten avsåg främst att ge en uppfattning av gymnasiestudenters tankar kring vikten 
av integration. 
 
Reliabilitet 
Reliabiliteten i metoden uppskattades som hög då flödesskrivningen och enkäterna genomfördes 
utan att informanterna påverkades av några inslag. Flödesskrivning innebär fri självständig 
skrivning och sker utan påverkan från annat håll. Brister i reliabiliteten kan dock förekomma 
genom att studenterna vid flödesskrivningen satt intill varandra i ett klassrum vilket medförde en 
risk att de hade möjlighet att viska till varandra eller kika på varandras texter vilket dock 
undanbads. Studien genomfördes utan störningsmoment vid samtliga tillfällen vilket tyder på en 
ökad reliabilitet. Flödesskrivningen har utarbetats som instrument för att öka reliabiliteten i 
studien i kontrast med andra överrepresenterade instrument för examensarbete som intervju eller 
observation som annars kan tillämpas för att lyfta fram och tolka tankar. På grund av tidsbrist för 
examensarbetet som är begränsat har möjlighet inte funnits att träna vare sig intervju eller 
observation vilket är en förutsättning för hög reliabilitet i dessa instrument (Patel & Davidson 
1994) och därför har flödesskrivningen tillämpats som innebär att informanten utan påverkning 
från andra delger sina tankar. För att öka reliabiliteten i enkäterna har frågeformulären testas. 
Frågeformuläret omformulerades något utifrån de frågeställningar som testet visade var 
bristfälliga. Enkäterna är utformade för att bestå av ett enkelt och tydligt språk utan negationer. 
Dessutom har de preciserats genom en tydlig layout (se Trost 2001).  
 
Resultatdiskussion 
Resultatet för studien omfattar dels en redogörelse för de tankar som framkommit kring 
begreppen svenskar och invandrare genom att kategorisera studenter med svensk bakgrund och 
studenter med utländsk bakgrund, dels en klassificering av texterna som informanterna har skrivit 
kring begreppen svenskar, invandrare och integration och dels statistiska sammanställningar. Ett 
flertal tankar kring begreppen svenskar, invandrare och integration har lyfts fram och tolkats. 
 
Bakgrund och erfarenheter  
Resultatet av studien har inte visat på några större skillnader i hur studenter med olika bakgrund 
och erfarenheter tänker kring begreppen svenskar, invandrare och integration. Lindström (2002) 
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menar att pojkar är mer negativa till invandringen och flickor har ett mer tolerant förhållningssätt 
till invandrare. Studien visar till viss del på ett liknande resultat där man kan tyda att männen i 
studien har uttryckt mörka termer i större utsträckning än vad kvinnorna har gjort. I stort kan ett 
konstaterande göras att metoden för studien inte kunnat visa på direkta skillnader utifrån 
studenternas bakgrund och erfarenhet. Vilket kan bero dels på en bristande metod eller på att 
några sådana skillnader inte finns.  
 
Svenskar och invandrare 
Schmauch (2006), Lindström (2002) och Ambjörnsson (2004) har alla lyft fram tankar som 
studenter har kring varandra. De konstaterar att studenter med svensk bakgrund i stort har 
negativa tankar kring studenter med utländsk bakgrund och studenter med utländsk bakgrund har 
i stort negativa tankar kring studenter med svensk bakgrund. Vilket till viss del stämmer överens 
med resultatet för studien vilket visar på att studenterna i stor utsträckning har mörka tankar kring 
begreppet invandrare och ljusa tankar kring begreppet svenskar. Studenter med utländsk 
bakgrund som deltagit i studien framhäver dock inte den negativa syn på svenskar som ovan 
redovisas. Det har dock framkommit att studenter med utländsk bakgrund lyfter fram fler tankar 
kring begreppet invandrare med positiva värderingar. Det kan urskiljas att studenter med utländsk 
bakgrund tänker mörka tankar kring begreppet invandrare i sig och relaterar då till de andra 
invandrarna och har en mer positiv syn på begreppet invandrare om tankarna kring begreppet 
invandrare rör dem själva. Vilket visar på att många av studenterna med utländsk bakgrund slår 
ifrån sig den kategorisering som gjorts kring dem. De väljer att skilja på begreppet invandrare i 
sig och talar då om de andra invandrarna. De har dock insett att de kategoriseras som invandrare 
och förhåller sig därmed även till begreppet invandrare med utgångspunkt från sig själva. Vilket 
kan lyftas fram som en positiv aspekt då det i större utsträckning gör det möjligt att skapa en 
lyckad integrationsprocess som bygger på positiva möten där individer kan mötas utanför 
kategoriseringen.  
 
Studenter med utländsk bakgrund med hög index skriver tankar kring begreppet invandrare som i 
stor utsträckning stämmer överens med studenter med svensk bakgrunds tankar kring begreppet 
invandrare. De uttrycker termer kring invandrare som de andra och väljer att inte identifiera sig 
med invandrare som grupp. Studenterna kan i stort har gjort det som förväntas av invandrare de 
har anpassat sig till det svenska för att kunna ta del av samhället på lika villkor som svenskarna. 
Schmauch (2006) och Cederberg (2006) menar att det i stort handlar om att invandrarna ska 
anpassa sig till de svenska normerna för att få möjlighet att delta i samhället på lika villkor som 
svenskarna. Ett flertal studenter i studien har också lyft fram tankar om att invandrare ska anpassa 
sig till det svenska samhället. En student uttryckte att de invandrare som anpassar sig kan fungera 
hur bra som helst. En anpassning från invandrarens sida är dock i stort problematisk och trots att 
den sker är det i stort sett omöjligt för en person med utländsk bakgrund att bli betraktad som 
svensk. Reyes och Kamali (2005) och Schmauch (2006) menar att begreppen svenskar och 
invandrare används som motpoler mot varandra vilket gör det omöjligt för invandraren att närma 
sig svenskheten. Schmauch (2006) och Runfors (2003) menar att kategoriseringen av invandrare 
görs utan möjlighet för individen i fråga att påverka sin situation. Invandraren blir bärande av de 
egenskaper en invandrare förväntas ha utan möjlighet att vara en självständig individ. Runfors 
(2003) har däremot påvisat att kategorisering inte är nödvändig. Vilket kan ha betydelse för att 
undvika de mörka tankarna som framkommer kring begreppet invandrare. Kan vi undvika att 
kategorisera människor i kategorierna svenskar och invandrare kan vi kanske komma ifrån 
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skillnaderna som finns bakom begreppen och genom det öppna upp för möjlighet att individer 
närmar sig varandra.  
 
Det ljusa och det mörka 
I resultatet för studien framkom att gymnasiestudenter i stor utsträckning har ljusa tankar kring 
begreppet svenskar. Tankar kring begreppet svenskar är i sig inte speciellt intressant. Tankarna 
kring begreppet rör främst blonda, blåögda, snälla, tysta och lata personer som bor i Sverige. 
Begreppet förknippas även med de traditioner som svenskar i stor utsträckning utför exempelvis 
midsommarfirande. Tankar kring begreppet svenskar får större betydelse och blir allt mer 
intressanta när de ställs i relation till tankar kring begreppet invandrare. Begreppen svenskar och 
invandrare används i stor utsträckning som varandras motsatser och rör samtliga personer inom 
Sveriges gränser. Antingen kategoriseras personen som svensk eller som invandrare. En person 
som kategoriseras som svensk behöver i stort inte oroa sig för de tankar som läggs i begreppet 
som används för att kategorisera personen. En person som däremot kategoriseras som invandrare 
har en mängd mörka tankar att förhålla sig till i och med att personen kategoriseras som 
invandrare. Invandrare är i stort ett laddat begrepp som väcker tankar hos gymnasiestudenter som 
i stort är mörka. Termer som kriminalitet, bråk, jobbar svart, mörka etc. lyfts i stor utsträckning 
fram kring begreppet invandrare.  
 
Gymnasiestudenter har mörka tankar kring begreppet invandrare. De skrev termer som; mörk, 
svart, kriminell, högljudd etc. termer som har klassificerats i klassen det mörka.  
Den mörka bilden präglad av bråk, kriminalitet och svartjobb är tydligast i texterna som är 
skrivna av studenter med svensk bakgrund. Den mörka bilden bekräftas dessutom i stor 
utsträckning av studenter med utländsk bakgrund. De mörka tankarna kring begreppet invandrare 
framträder tydligt och upplevs vara starkt förankrade med begreppet. Det råder inget tvivel om att 
begreppet invandrare är ett laddat begrepp. Det är intressant att begreppet invandrare i dagsläget 
används i stället för begreppet utlänning som anses markera utanförskap i större utsträckning än 
begreppet invandrare. Resultatet visar dock på att även begreppet invandrare i stor utsträckning 
markerar utanförskap och åtskillnader. Kategorisering av olika grupper i samhället görs 
kontinuerligt och ofta medför kategoriseringen att personer inom kategorin kan komma att 
missbedömas eftersom kategorin i sig består av en rad fördomar. Resultatet av studien visar på att 
fördomar förekommer i relation till både begreppet svenskar och begreppet invandrare. Kring 
begreppet svenskar skrevs termen fördomsfulla i stor utsträckning och kring begreppet invandrare 
skrevs termen fördomar i stor utsträckning. Fördomar nämns kring båda begreppen men analysen 
av dem visar att svenskar bär på fördomar kring invandrare som utsätts för fördomar. Fördomar 
är problematiska och ligger troligtvis till grund för den diskriminering som sker i samhället och 
dess instans skolan. Skolverket (2007c), Lindström (2002), Schmauch (2006) och Ambjörnsson 
(2004) har alla lyft fram den diskriminering som sker av studenter med utländsk bakgrund.  
 
Konsten att kategorisera – får konsekvenser   
Kategoriseringen av svenskar och invandrare görs i stor utsträckning utan att personen i fråga 
själv kan påverka vilken kategori den kommer att tillhöra. Personer med utländsk bakgrund som 
lever i Sverige kategoriseras som invandrare och benämns därmed som invandrare vilket gör det 
svårt för personer med utländsk bakgrund att inte bli kategoriserade som invandrare och därmed 
utsatta för de mörka tankar som läggs i begreppet de blir bärande av. Personer med utländsk 
bakgrund kan därmed komma att bli missbedömda och de utsätts för diskriminering som kan bero 
på tankar som läggs i begreppet som används för att kategorisera dem. Det ljusa 
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överrepresenteras i texterna kring svenskar och det mörka överrepresenteras i texterna kring 
invandrare det finns dock inslag av det mörka i texterna kring svenskar och inslag av det ljusa i 
texterna kring invandrare. Analysen av de ljusa termerna kring begreppet invandrare bör lyftas 
fram och värderas högt. Fördomar bygger i stort på negativa uppfattningar kring personer och det 
kan i stort vara svårt att bryta dem. Genom att lyfta fram positiva tankar kring begreppet 
invandrare kan vi kanske motverka den diskriminering som sker mot människorna bakom 
kategorin invandrare. 
 
Framtiden 
Texterna kring begreppen invandrare och svenskar visar på det avstånd som finns mellan 
människorna bakom begreppen. I stor utsträckning verkar det omöjligt för personer med utländsk 
bakgrund och personer med svensk bakgrund att närma sig varandra. Det finns så många 
skillnader i tankar kring begreppen vilket gör det svårt att se ett närmande. Förhoppningen är 
dock att vi i framtidens ska kunna se ett närmande mellan de olika grupperna som lever i 
samhället. Skolan är en arena med goda möjligheter att skapa situationer för eleverna som ger 
möjlighet att närma sig varandra. Runfors (2003) har påvisat att integration mellan elever med 
utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund är möjligt. Det handlar i stort om att öppna 
upp och våga ta in det som till en början kan tyckas vara annorlunda. Respekt blir ett viktigt ord i 
närmandet mellan personer och uppfattningen är att fokus bör förflyttas från att kategorisera 
grupper till att lyfta fram individer. En individ är alltid en individ med självständiga värderingar, 
tankar och mål och bör så få vara. Att benämna individer utifrån ursprung upplevs vara ett 
befängt påhitt. Lindström (2002) har lyft fram att flera informanter i hans studie anser att 
invandringen till Sverige är positiv. Genom att lyfta fram orsaken till denna positiva syn på 
invandringen kan vi kanske närma oss en ljus framtid där individen inte blir bedömd utifrån 
dennes bakgrund. Lindstöm (2002) förklarar den positiva attityden till invandringen med att 
informanterna har erfarenheter av positiva möten med invandrare. Det är betydelsefullt att 
komma ihåg att tankarna som har lyfts fram rör begreppen invandrare och svenskar och inte 
direkt personerna som blir bärande av begreppen vilket inger förhoppning om att samtliga 
människor i samhället i framtiden ska kunna mötas under goda förutsättningar.  
 
Integration 
Gymnasiestudenternas tankar kring begreppet integration har klassificerats i tre klasser det 
negativa, det positiva och det neutrala. Bristande interaktion mellan svenskar och invandrare kan 
vara en möjlig faktor till klimatet inom skolan som präglas av bristande kontakt mellan personer 
med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund. Studenterna uttryckte i ett flertal av 
texterna att det brister i möten mellan invandrare och svenskar.
En tredje student skrev:  
 

För att svenskar och invandrare ska komma bra överens måste det finnas kontakt vid tidig 
ålder då man inte lägger mycket betydelse på bakgrund eller hudfärg.  

     (Hämtat från resultatet)  
 
Ställer man detta i relation till texterna kring integration i sin helhet blir citaten från studenterna 
betydelsefulla för integration eftersom texterna i sin helhet visar på missförstånd mellan 
invandrare och svenskar. Bristande kontakt mellan invandrare och svenskar kan lyftas fram till de 
begrepp som har klassificerats som negativa termer. Studenternas texter ger här en möjlig 
förklaring till de missförstånd som sker mellan invandrare och svenskar. De negativa termerna 
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kan alltså förklaras med bristande kontakter mellan studenter med utländsk bakgrund och 
studenter med svensk bakgrund. Cederberg (2006) och Schmauch (2006) lyfter fram att 
integrationen i skolan är bristfällig och elever med olika bakgrund är som främlingar för 
varandra. Runfors (2003) menar på att bristande möten mellan elever med svensk bakgrund och 
utländsk bakgrund beror på bristande förmåga i språket. Möten kräver kommunikation och där är 
språket en betydande faktor. I stor utsträckning har språket lyfts fram som en förklaring till den 
bristande integrationen. Det är svårt att nå varandra utan ett redskap för kommunikation vilket det 
svenska språket verkar vara grunden till. Det svenska språket är överrepresenterat i 
kommunikationen som sker dels under skoltid och dels under fritid vilket gör det viktigt att 
behärska det för att kunna ta del av den kommunikation som sker.  
 
Det negativa, det positiva och det neutrala  
I relation till texterna i sin helhet har de neutrala begrepp en viktig funktion då de främst ämnar 
definiera begreppet integration vilket är en förutsättning för att kunna värdera det. Bunar (2001) 
menar att integration betyder processer och relationer mellan grupper. Texterna i sin helhet 
innehåller få begrepp utan värdering vilket tyder på att integration i stort är ett laddat ord som 
studenterna direkt lägger värderingar i. Integration upplevs även i praktiken vara ett laddat ord 
och många lägger starka värderingar i begreppet. Studenterna i studien lyfter i stor utsträckning 
fram negativa termer kring begreppet integration. De negativa tankarna kring begreppet förklaras 
i stor utsträckning av studenterna och de delger tankar kring varför integrationen förknippas med 
negativa termer och ger förslag hur integrationen kan förbättras. Det är viktigt att lyfta fram att 
studenterna trots de negativa tankarna kring begreppet integration ändå ser ett större perspektiv 
och förklarar varför de negativa termerna i förekommer. Detta visar på en medvetenhet hos 
studenterna som möjliggör för en lyckad integrationsprocess. De negativa tankarna kring 
begreppet integration består i stor utsträckning kring bråk som förklaras med missförstånd. 
Studenterna skriver även termer som fördomsfulla och de uttrycker att man har fel inställning 
mot varandra. Studenternas förklaring i samband med de negativa termerna och de positiva 
termerna som skrivits kring begreppet integration inger förhoppningar om att interaktionen i 
skolan kan ta sig uttryck i positiv anda. Efter att ha granskat de positiva termerna kan konstateras 
att integration kan bringa mycket glädje och kunskap om människor öppnar upp och tillåter sig 
själva att närma sig det annorlunda.  
 
Vikten av integration 
Resultatet av den uppföljande enkäten visade att studenterna i stor utsträckning anser att 
integration är viktigt och menar att skolan har ett ansvar för integration. Analysen av den 
uppföljande enkäten visar på att gymnasiestudenterna lägger stor vikt vid integration vilket 
däremot inte framkommer i texterna från flödesskrivningen kring begreppet integration. Vikten 
av integration lyftes i mycket liten utsträckning fram i texterna vilket tyder på att det främst 
studenterna tänker på när de hör ordet integration inte är vikten av det trots att de uppger att det i 
stor utsträckning är viktigt i den uppföljande enkäten.  
 
Faktorer för integration 
Kamali (2005) lyfter fram vikten av engagemang och vilja som viktiga faktorer för en lyckad 
integrationsprocess. Studenterna har inte lyft fram dessa termer för att nå en lyckad 
integrationsprocess men man kan ändå ana att studenterna har insett att det krävs engagemang 
och vilja för att nå integration. Studenterna uppgav att integration handlar om att dela med sig 
och lära av varandra vilket i sin tur kräver viss ansträngning från individerna. Studenterna har 
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däremot förklarat den bristande integrationen med missförstånd vilket i sin tur till viss del kräver 
att individer närmar sig en förståelse för att motverka missförstånd. Renda och El-Haj (2005) 
menar att förståelse för den andre har stor betydelse för att skapa positiva möten. Förståelse kan 
nås genom internationella kontakter och genom media (Shun & Lam 2006 och Brodow 2002). 
Cederberg (2006) lyfter fram hur viktigt det är att läraren finns med i mötena mellan elever med 
svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund och bekräftar alla individer. Bunar (2001) 
menar att en viktig faktor för integration är att erbjuda mötesplatser för elever med svensk 
bakgrund och elever med utländsk bakgrund. Det är viktigt att eleverna kan mötas på lika villkor 
för att ett närmande ska bli möjligt.  
 
Framtiden 
Flera studenter har gett förklaringar kring den bristande integrationen med att det saknas möten 
mellan svenskar och invandrare. Skolan har otroliga möjligheter att göra det möjligt att skapa 
positiva möten mellan elever med utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund. Det 
behöver inte röra sig om integration kanske är det bara så enkelt att bortse från skillnader och 
istället våga fokusera på möjligheter i utbytet. En öppen diskussion utan fokus på ursprung kan 
kanske räcka för att förbättra relationen mellan svenskar och invandrare vilket Runfors (2003) 
tidigare har lyft fram. Integration förknippas i stor utsträckning av negativa möten där grupper 
förs samman, vilket gör att fokus bör ligga på att se individer istället för grupper.  
 
Sammanfattande diskussion 
Resultatet av prövningen av flödesskrivning i relation till intervju visade att flödesskrivning som 
instrument för studien skulle lämpa sig väl för att nå syftet. Flödesskrivning har därmed använts i 
studien för att lyfta fram och tolka tankar kring begreppen svenskar, invandrare och integration 
för att förstå situationen i skolan. Resultatet av studien visar på att gymnasiestudenter lägger en 
mängd värderande tankar kring begreppen svenskar, invandrare och integration. Tankar kring 
begreppen svenskar rör sig i störst utsträckning kring det ljusa. Termer som; blond, snälla och 
midsommar fanns representerade i flertalet av texterna kring begreppet svenskar. Tankar kring 
begreppet invandrare rör sig i störst utsträckning kring det mörka. Termer som; mörka, kriminella 
och bråk fanns representerat i flertalet av texterna kring begreppet invandrare. Tankarna kring 
begreppet svenskar skiljer sig i stort från tankarna kring begreppet invandrare och det 
framkommer tydligt att begreppet svenskar ger mer positiva associationer än begreppet 
invandrare som ger mer negativa associationer. Tankar kring begreppet integration rör sig dels 
om ett möte mellan människor med olika etnisk bakgrund som kan komma att ge utbyte, dels om 
konflikter mellan människor med olika etnisk bakgrund som leder till bråk och dels om 
definitioner av begreppet det handlar om att människor närmar sig varandra. 
Gymnasiestudenterna anser i stor utsträckning att integration är viktigt och att skolan har ett 
ansvar för integration. Gymnasiestudenternas tankar skiljer sig i ytterst liten bemärkelse åt 
beroende på studentens ursprung, val av gymnasieprogram eller kön. 
 
Slutsatser 
Resultatet av studien visar i sin helhet på att gymnasiestudenter har mängder med tankar kring 
begreppen svenskar, invandrare och integration. Analysen av tankarna som har lyfts fram kring 
begreppen har gett möjlighet att klassificera termerna som studenterna har skrivit kring 
begreppen. Klasserna kring begreppen svenskar och invandrare har klassificerats i det ljusa och 
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det mörka. Det ljusa finns överrepresenterat i texterna som är skrivna kring begreppet svenskar 
och det mörka är överrepresenterat i texterna kring begreppet invandrare. Klasserna kring 
begreppet integration skiljer sig åt och har klassificerats i det negativa, det positiva och det 
neutrala. Resultatet av studien har visat på den problematik som finns kring möten mellan 
studenter med svensk bakgrund och studenter med utländsk bakgrund. Kategoriseringen som görs 
inom samhället och dess instans skolan av studenter med olika bakgrund skapar i stort 
motsättningar mellan de olika grupperna. Kategoriseringen av svenskar och invandrare skapar 
skillnader mellan individer och gör det svårt för individer från olika kategorier att mötas. 
Uteblivna möten gör att fördomar utvecklas vilket kan komma att leda till ett segregerat samhälle.  
 
Resultatet av studien har visat på svårigheter i integration mellan personer med svensk bakgrund 
och personer med utländsk bakgrund. Den bristande integrationen kan förklaras med bristande 
möjlighet för positiva möten mellan individerna. Faktorer som krävs för positiva möten är dels 
språket. Det är svårt att närma sig varandra utan språket som redskap för kommunikation. Min 
tanke kring problematiken med språket är att engelska i viss mån kan underlätta för interaktion i 
det mångkulturella samhället. Engelska är idag ett världsspråk och en utvecklad engelska 
undervisning i skolan skulle kunna underlätta vid möten med personer som talar olika språk. 
Andra faktorer som har lyfts fram i diskussionen är lärarstödet i elevgruppen. Läraren har 
möjlighet att stötta och därmed underlätta för eleverna i skolan att närma sig varandra vilket jag 
anser är viktigt att lyfta fram. Kan läraren påverka till positiva möten mellan individer inom 
skolan kan vi snart ha en lösning på den problematik som framkommit i studien. 
 
Slutligen vill jag lyfta fram tankar kring vikten av att behandla alla som individer. För mig 
upplevs kategoriseringen av personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund 
enbart som problematisk den skapar ett segregerat klimat i samhället och dess instans skolan. Jag 
menar att all personal inom skolan bör arbeta för att skapa möten utan att kategorisera individer. 
Begreppen svenskar och invandrare är laddade och innebär en rad tankar kring personer som blir 
bärande av begreppet vilket främst framkommer när de ställs i motsats till varandra. Med 
anledning av detta anser jag att det bästa är om vi kan verka tillsammans utan fokus på att dela in 
individer i kategorierna svenskar och invandrare och istället bemöta alla som unika individer.  
 
Förslag till vidare studier 
Studien har lyft fram och tolkat tankar kring begreppen svenskar, invandrare och integration för 
att förstå klimatet i skolan. Tankarna kring begreppen svenskar och invandrare har påvisat de 
skillnader som finns kring begreppen. Tankarna kring begreppet integration har påvisat några av 
de svårigheter som integration handlar om. Fortsatta studier i att lyfta fram problematiken som 
uppstår i möten mellan personer med olika bakgrund rekommenderas.  
 
Flödesskrivning som metod för att lyfta fram och tolka tankar kring specifika begrepp har gett ett 
brett material. Flödesskrivningen visar därmed sig vara en metod som mycket väl kan användas 
för att lyfta fram och tolka människors tankar och det kan med anledning av detta vara intressant 
att vidare utveckla flödesskrivning som metod.  
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Kursbenämning  SKRIVA FÖR ATT LÄRA  WRITE TO LEARN  
Poäng                          5  
Program  
Fördjupningsnivå  

Ingår i Allmänt utbildningsområde 1 i 
samtliga inriktningar av den förnyade 
lärarutbildningen  
A  

Part of the Teaching 
Programme  

Kurskod  5 LÄ01A  
Poäng/Moment  
Utbildningsområde  
Ämnesområde  

0010 Fortlöpande examination  
5 poäng  
Undervisning 100 %  
Svenska 50 %  
Litteraturvetenskap 50 %  

Examination 5 credits  

 
Syfte  
Kursen syftar till att inspirera till ett lustfyllt personligt skrivande och till att öka insikten om 
skrivande som ett betydelsefullt medel för varje individs tanke-, kunskaps- och 
personlighetsutveckling. Med hjälp av samtal om och analys av egna och andras texter belyses 
och stärks den kreativa process som allt slags skrivande kan innebära. Kursen syftar dessutom till 
att öka medvetenheten om den egna läs- och skrivutvecklingen i ett livsperspektiv samt öka 
förståelsen för att allt skrivande måste utgå från individens behov, förutsättningar och tänkande. 
Inte minst syftar kursen till att utveckla skrivandet genom läsning och skrivande i samspel. Den 
syftar dessutom till att hos de blivande lärarna öka beredskapen att arbeta ämnesövergripande 
samt öka deras förmåga att se elevers språkutveckling som en kontinuerlig process genom skolår 
och skolformer. Vidare syftar kursen till att hos de blivande lärarna etablera en förståelse för att 
skolan i högre grad bör vara en producerande och reflekterande än en reproducerande läs- och 
skrivmiljö och för att all undervisning skall vara språkutvecklande. Till sist syftar kursen till att 
träna förmågan att använda ordbehandlingsprogram, e-post och enklare filhantering samt ge 
grundläggande kunskaper om handböcker och andra hjälpmedel i skrivandet.  
 
Innehåll  
Kursen betonar i högre grad skriva för att lära och tänka än skriva för att informera och 
presentera. Den tar upp skrivprocessens olika faser med utgångspunkt från i första hand 
amerikanska och norska teorier och tillämpningar: associationsfas och materialsamling, 

   



    

flödesskrivning, textbearbetning och responsgivning men också avhjälpande av skrivhämning. 
Inledningsvis tillämpas främst självbiografiskt skrivande, bl.a. beskrivning och berättande men 
efter hand vidgas repertoaren till mer diskursiva texttyper: reflekterande, analyserande, 
argumenterande och informativa. Skönlitteratur, essäer, teorilitteratur och annan facklitteratur 
studeras för att ge förebildliga exempel på olika genrer men också för att etablera en 
metakunskap om det egna skrivandet och därmed stärka skrivprocessen. Integration med övriga 
delmoment i Allmänt utbildningsområde I eftersträvas. Principen ”writing across the curriculum” 
innebär att ett tvärvetenskapligt förhållningssätt tillämpas i kursen.  
 
Undervisning  
Undervisningen har stort inslag av responsgivande, diskussion och analys i små och halvstora 
grupper av texter skrivna individuellt. Responsarbetet sker både lärarlett och i grupp utan 
lärarmedverkan. Litteraturseminarier.  
 
Läromedel  
Se förteckning över kurslitteraturen  
 
Förkunskaper  
Sv B/Sv2 B.  
 
Examination  
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter under kursens gång och genom inlämnande av en 
”portfölj” vid kursens slut. Dessutom är aktivt deltagande i responssamtal och litteraturseminarier 
obligatoriskt.  
 
Betyg  
Godkänd och Underkänd

   



    

KURSLITTERATUR FÖR SKRIVA FÖR ATT LÄRA A 5 POÄNG HÖSTTERMINEN 
2005  
(ingår i Lärarutbildning, samtliga inriktningar av den förnyade lärarutbildningen )  
 
Facklitteratur:  
Brink, Lars. ”´Writing Across the Curriculum´ i skola och lärarutbildning? Exemplet Kreativt  
skrivande 20 poäng”, i Lärarutbildningens ämnesdidaktik, red. B. Schüllerqvist och R. 
Nilsson.  
HS-institutionens skriftserie nr 5. Högskolan i Gävle 2001. s. 23-46  
Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis och Hoel, Torlaug Lökensgard. Skriva för att lära. 
Skrivande i högre utbildning. Studentlitteratur. 2002. 209 s.  
Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen. Särtryck ur skolverkets rapport 160  
Nationella kvalitetsgranskningar 1998. Skolverket Liber Distribution 2000. 31 s.  
Madsén, Ingegärd Sandström. Skriva för att lära. Skrivande och samtal som redskap för en  
bättre undervisning. Centrum för kompetensutveckling Kristianstad 1998. 35 s.  
 
Skönlitteratur:  
Flygt, Torbjörn. Underdog. Månpocket 2002  
Kihlgård, Peter. Anvisningar till en far. Bonnier Alba 1998  
Thydell, Johanna, I taket lyser stjärnorna. Månpocket. 2004.  
 
Därutöver ytterligare en roman som väljs i samråd med läraren.  
 
Referenslitteratur (som den enskilde studenten inte behöver köpa):  
Calkins, Lucy McCormick. The Art of Teaching Writing. Heinemann, Portsmouth NH 1986.  
Goldberg, Natalie. Writing Down the Bones. Freeing the Writer Within. Shambhala 
Publications Inc., Boston & London 1986  
Hammarén, Maria. Skriva – en metod för reflektion, Utbildningsförlaget Brevskolan 1995  
Lorentzen, Rutt Tröite & Evensen, Lars Sigfred. Studies in Early Writing, Report 16 in the  
DEVEL Project. Allforsk, Universitetet i Trondheim 1995  
Molloy, Gunilla, Reflekterande läsning och skrivning. Studentlitteratur. 1996  
Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden. Andra upplagan, Liber. 2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Brink/MK  
HS-inst. styr 2004-09-28  
Reviderad kanslibeslut 2005-05-24, Dnr: 723-461/05  
 

   



    

Bilaga 2 

 
 

Intervjuguide 
 

 

Berätta om de möten som du haft under din skoltid med elever med utländsk bakgrund.  

 

Berätta om de möten som du haft under din skoltid med elever med svensk bakgrund.  

 

Vad tänker du på när du hör ordet svenskar? 

 

Vad tänker du på är du hör ordet invandrare? 

 

Vad tänker du när du hör ordet integration? 

 

Tycker du att integration är viktigt? 

 

Anser du att skolan har ett ansvar för integration?  
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                                                                                         Gävle 2007-xx-xx 
 
Till rektorer på gymnasiet     
 
Vill du ge studenter möjlighet att göra sina röster hörda och bidra till att skapa ett material för 
att lyfta fram studenters erfarenheter av kulturella möten i skolan? 
 
Sverige är ett mångkulturellt land och det finns intentioner till integration. Skolan är en 
mötesplats för elever och lärare med olika bakgrund. Med anledning av detta finns det intresse 
av att uppmärksamma studenters tankar kring integration. Studien riktar sig till studenter på 
gymnasiet.   
 
Studien genomförs vid ett lektionstillfälle under ordinarie skoltid och beräknas ta ca 30 min. 
Genomförande av studien innebär att studenterna svarar på en förberedande enkät, 
flödesskriva kring tre begrepp och svara på en uppföljande enkät (studien är frivillig vilket 
innebär att alla studenter eventuellt inte kommer att delta vid tillfället). Att svara på en enkät 
innebär att besvarar förtryckta frågor genom att sätta ett kryss i en ruta för olika 
svarsalternativ och/eller skriva ner svar. Flödesskrivning innebär att skriva ner tankar kring 
begrepp under avgränsad tid. Jag ber att få genomföra studien på skolan och kontakta 
ansvariga lärare för studenterna. 
 
Studenternas medverkande i studien är helt frivilligt vilket innebär att de själva bestämmer om 
de vill delta. De kan när som helst under tillfället välja att avbryta studien. De svar de ger i 
enkäterna samt de texter de flödesskriver kommer endast att läsas av mig och eventuellt min 
handledare. Studien avrapporteras på ett övergripande sätt som ett examensarbete inom 
lärarutbildningens ramar och de citat som används kommer inte att kunna kopplas till 
studenten. Enkäterna och de texter de skriver kommer behandlas konfidentiellt.  
 
Tack på förhand för eventuell medverkan! 
 
Kontakta mig gärna vid frågor eller funderingar angående studien. 
 
Linda Bäcke 
Lärarstuderande vid Högskolan i Gävle    
Mail: x 
Tel: x 
 
Handledare:  
Maud Söderlund 
Leg. Sjuksköterska, Fil. Dr. i pedagogik och Dr. i hälsovetenskap 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Mail: x 
Tel: x 
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Till lärare på gymnasiet     Gävle 2007-xx-xx 
 
Vill du ge studenter möjlighet att göra sina röster hörda och bidra till att skapa ett material för 
att lyfta fram studenters erfarenheter av kulturella möten i skolan? 
 
Sverige är ett mångkulturellt land och det finns intentioner till integration. Skolan är en 
mötesplats för elever och lärare med olika bakgrund. Med anledning av detta finns ett intresse 
av att uppmärksamma studenters erfarenheter av integration. Studien riktar sig till studenter 
på gymnasiet.  
 
Studien genomförs vid ett lektionstillfälle under ordinarie skoltid och beräknas ta ca 30 min. 
Genomförande av studien att studenterna svarar på en förberedande enkät, flödesskriva kring 
tre begrepp och svara på en uppföljande enkät (studien är frivillig vilket innebär att alla 
studenter eventuellt inte kommer att delta vid tillfället). Att svara på en enkät innebär att 
besvarar förtryckta frågor genom att sätta ett kryss i en ruta för olika svarsalternativ och/eller 
skriva ner svar. Flödesskrivning innebär att skriva ner tankar kring begrepp under avgränsad 
tid. Jag ber att få genomföra studien med studenterna i din klass.   
 
Studenternas medverkande i studien är helt frivilligt vilket innebär att de själva bestämmer om 
de vill delta. De kan när som helst under tillfället välja att avbryta studien. De svar de ger i 
enkäterna samt de texter de flödesskriver kommer endast att läsas av mig och eventuellt min 
handledare. Studien avrapporteras på ett övergripande sätt som ett examensarbete inom 
lärarutbildningens ramar och de citat som används kommer inte att kunna kopplas till 
individen. Enkäterna och de texter de skriver kommer behandlas konfidentiellt.  
 
Tack på förhand för eventuell medverkan! 
 
Kontakta mig gärna vid frågor eller funderingar angående studien. 
 
Linda Bäcke 
Lärarstuderande vid Högskolan i Gävle    
Mail: x 
Tel: x  
 
Handledare:  
Maud Söderlund 
Leg. Sjuksköterska, Fil. Dr. i pedagogik och Dr. i hälsovetenskap 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Mail: x 
Tel: x 
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     Gävle 2007-xx-xx 
Till studenter på gymnasiet     
 
Vill du göra din röst hörd och bidra till att skapa ett material för att lyfta fram studenters 
erfarenheter av kulturella möten i skolan?  
 
Sverige är ett mångkulturellt land och det finns intentioner till integration. Skolan är en 
mötesplats för elever och lärare med olika bakgrund. Med anledning av detta finns ett intresse 
av att uppmärksamma studenters tankar kring integration. Studien riktar sig till studenter på 
gymnasiet.  
 
Studien genomförs vid ett lektionstillfälle under ordinarie skoltid och beräknas ta ca 30 min. 
Ditt medverkande innebär att du svarar på en enkät, flödesskriver kring tre begrepp, svarar på 
en uppföljande enkät och eventuellt deltar vid en intervju som sker vid ett senare tillfälle. Att 
svara på en enkät innebär att du besvarar förtryckta frågor genom att sätta ett kryss i en ruta 
för olika svarsalternativ och/eller skriver ner ditt svar. Flödesskrivning innebär att du under 
tre minuter skriver ner associationer du får när du hör begrepp. När du har svarat på enkäterna 
och flödesskrivit får du ett kuvert att samla dem i som du klistrar igen. Kuverten samlas in av 
mig vid tillfället.  
 
Ditt medverkande i studien är helt frivilligt vilket innebär att du själv bestämmer om du vill 
delta. Du kan när som helst under tillfället välja att avbryta studien. De svar som du ger i 
enkäterna samt de texter du flödesskriver kommer endast att läsas av mig och eventuellt min 
handledare. Studien avrapporteras på ett övergripande sätt som ett examensarbete inom 
lärarutbildningens ramar och de citat som används kommer inte att kunna kopplas till 
individen. Enkäterna och de texter du skriver kommer behandlas konfidentiellt. Du ger ditt 
godkännande att delta vid intervjun genom att uppge ditt telefonnummer eller e-post adress i 
den avslutande enkäten. Jag kommer då eventuellt att kontakta dig för en uppföljande 
intervju. 
 
Tack på förhand för eventuell medverkan! 
 
Kontakta mig gärna vid frågor eller funderingar angående studien. 
 
Linda Bäcke 
Lärarstuderande vid Högskolan i Gävle    
Mail: x  
Tel: x 
 
Handledare:  
Maud Söderlund 
Leg. Sjuksköterska, Fil. Dr. i pedagogik och Dr. i hälsovetenskap 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi på Högskolan i Gävle 
Mail: x 
Tel: x 
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Svara på följande frågor inför flödesskrivningen.  
Svara genom att sätta ett kryss i rutan vid det svarsalternativ som passar dig bäst eller genom 
att skriva svaret på raden under frågan.   

 
 
1. Är du?  

Kvinna   □ 

Man  □ 
 
2. Vilket program läser du nu på gymnasiet?  
 
 
______________________________________________ 
 
3. Har du utländsk bakgrund?  

Ja  □ 

Nej  □ 
 
Om du svarat Ja på fråga 3 besvara nu fråga 4,  
 om du svarat Nej på fråga 3 besvara nu fråga 6. 
 
4. Är du född och uppväxt i Sverige? 

Ja  □ 

Nej  □ 
 
 
5. I hur många år har din familj/släkt bott i Sverige? 
 
 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 

   



    

 
6. Vilka klasskamrater fanns i din klass när du började skolan i Sverige? 

Enbart pojkar/flickor med utländsk bakgrund.     □ 

Flest pojkar/flickor med utländsk bakgrund.     □  

Lika många pojkar/flickor med utländsk bakgrund  □ 
som pojkar/flickor med svensk bakgrund.  

Flest pojkar/flickor med svensk bakgrund.   □ 

Enbart pojkar/flickor med svensk bakgrund.       □ 

  
    

7. Vilka klasskamrater har oftast gått i dina klasser under din skoltid?  

Enbart pojkar/flickor med utländsk bakgrund.     □ 

Flest pojkar/flickor med utländsk bakgrund.   □ 

Lika många pojkar/flickor med utländsk bakgrund   □ 
      som pojkar/flickor med svensk bakgrund. 

Flest pojkar/flickor med svensk bakgrund.     □ 

Enbart pojkar/flickor med svensk bakgrund.     □ 

   
 

8. Vilka pojkar/flickor har oftast varit dina vänner och bekanta under din skoltid?  

Enbart pojkar/flickor med utländsk bakgrund.    □ 

Flest pojkar/flickor med utländsk bakgrund.        □ 

Lika många pojkar/flickor med utländsk bakgrund    □ 
      som pojkar/flickor med svensk bakgrund.    

Flest pojkar/flickor med svensk bakgrund.      □ 

Enbart pojkar/flickor med svensk bakgrund.      □ 

   



    

9. Pratar du svenska när du träffar dina vänner och bekanta på fritiden? 

Ja, alltid  □ 

Nästan alltid □ 

Oftast inte □ 

Nej, aldrig □ 
 
  
10. Pratar du svenska när du träffar dina vänner och bekanta under skoltid? 

Ja, alltid  □ 

Nästa alltid □ 

Oftast inte □ 

Nej, aldrig  □ 
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Ta ställning till följande påståenden efter flödesskrivningen.  
Ta ställning genom att sätta ett kryss i rutan vid det svarsalternativ som passar dig bäst. 
 
 
 
 Instämmer 

helt och 
hållet 

Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar 
avstånd 
helt och 
hållet 

□ □ □ □ □ 

 
 
 
1. Integration mellan 
pojkar/flickor med 
utländsk bakgrund och 
pojkar/flickor med 
svensk bakgrund är 
viktigt. 
 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
2. Skolan har ett ansvar 
för integration mellan 
pojkar/flickor med 
utländsk bakgrund och 
pojkar/flickor med 
svensk bakgrund. 
 
 
 
 
 
 
Ange ditt telefonnummer och/eller din e-post adress för att eventuellt medverka vid en 
uppföljande intervju.  
 
 
Ditt telefon nummer: _____________________________ 
 
Din e-post adress: _______________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan  

   


