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Abstract  
People are divided into groups by gender, ethnicity and class through segregation and 

social structures. School is one of society's most important institutions and should 

therefor be able to eliminate the limitations of social and ethnic backgrounds. This study 

has the purpose to examine the social structures at a secondary school in the Swedish 

multicultural city Sodertalje. The method used was observation and interviews. From 

the study, the results shows that there are clear social structures in the school and that 

they are based to language, ethnicity and class. Therefore from the study shows that 

students with Swedish origin are a minority in the school and there is no intercultural 

interaction between the groups. 
 

Keywords: segregation, social structure, intercultural perspective, ethnicity, observation, 

interviews 
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Abstrakt  
Människor är indelade i grupper efter kön, etnicitet och klass genom segregation och 

sociala strukturer. Då skolan är en av samhällets viktigaste institutioner bör den kunna 

eliminera begränsningarna i sociala och etniska bakgrunder. Syftet med studien är att 

undersöka dom sociala strukturerna på en gymnasieskola i den svenska multikulturella 

staden - Södertälje. Den metod som använts har varit observationer och intervjuer. 

Resultatet visar utifrån det att det finns tydliga sociala strukturer i skolan och att de är 

baserade med ursprung ifrån språk, etnicitet och klass. Slutsatsen har visat att etniskt 

svenska elever är en minoritet i skolan och det finns ingen interaktion mellan grupperna.  

 

Nyckelord: segregering, sociala strukturer, interkulturellt perspektiv, etnicitet, 

observation, intervjuer  

 

 



 

4 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ___________________________________________________________ 5 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 6 
2.1 Segregation ______________________________________________________ 6 
2. 2 Sociala strukturer _________________________________________________ 7 
2. 3 En ojämlik hälsa _________________________________________________ 8 
2. 4 Interkulturellt perspektiv ___________________________________________ 8 
2. 5 Sammanfattning __________________________________________________ 9 

3 Problemformulering __________________________________________________ 11 

3. 1 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 11 

4 Metod _____________________________________________________________ 12 
4. 1 Urval _________________________________________________________ 12 
4. 2 Observationer och intervjuer _______________________________________ 13 
4. 3 Observation ____________________________________________________ 13 

4. 3. 1 Fältanteckningar ____________________________________________ 15 
4. 4 Intervju ________________________________________________________ 15 

4. 4. 1 Intervjuform ________________________________________________ 16 
4. 5 Etiska ställningstaganden _________________________________________ 17 
4. 6 Tillvägagångssätt ________________________________________________ 18 

5 Resultat ___________________________________________________________ 19 
5. 1 Vart bör jag befinna mig? _________________________________________ 19 
5. 2 Vilka vill jag umgås med? _________________________________________ 21 
5. 3 Måste vi vara lika? _______________________________________________ 23 
5. 4 Sammanfattning _________________________________________________ 25 

6 Diskussion _________________________________________________________ 27 
6. 1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 27 
6. 2 Metoddiskussion ________________________________________________ 30 

7 Slutsats och vidare forskning ___________________________________________ 32 

8 Referenslista _______________________________________________________ 33 

9 Bilagor ____________________________________________________________ 35 
9.1 Bilaga 1. _______________________________________________________ 35 
9.2 Bilaga 2 ________________________________________________________ 36 
9.3 Bilaga 3 ________________________________________________________ 37 



 

5 
 

1 Inledning  
Sedan universitetets början har jag flyttat hemifrån, skaffat nya vänner och känt på livet 

på ett sätt som inte liknar det liv jag hade tidigare. Detta har givit mig tillfälle att 

fundera kring vilka sociala grupper jag har tillhört. Det blev klart för mig att jag har 

vuxit upp med människor som har liknande bakgrund som jag själv beträffande språk, 

kultur och religion. Detta hände trots att Sverige är ett multikulturellt land med ett 

skolväsende som ska främja multikultur. Vad har jag gjort för fel? Eller kunde det vara 

så att trots det ovannämnda har skolan inte till fullo lyckats med att stävja de 

interkulturella prövningarna som lätt kan uppstå?  

 

Från slutet på 60-talet började emigranter, många av dom assyrier/syrianer söka sig till 

Södertälje. Dessa kom bland annat från Turkiet, Syrien, Libanon och Irak. Enligt en 

broschyr skriven av Jörgen Eriksson och Ulla-Marie Hellenberg verksamma i Södertälje 

kommun, uppgår befolkningen med benämningarna assyrier/syrianer upp till mellan 15 

000 och 18 000 (Eriksson & Hellenberg, 2008), vilket utgör den största befolkningen 

med utländsk bakgrund i staden. I Södertälje finns det fyra bostadsområden som är 

kraftigt segregerade. I dessa områden har uppemot 60 till 80 procent av invånarna 

utländsk bakgrund. 80 procent av de nyanlända till kommunen bosätter sig i dessa 

bostadsområden vilket kan resultera i att de får en sämre introduktion och inkörning i 

det svenska samhället. Dock har assyrier/syrianer i Södertälje sedan 70-talet varit 

engagerade i det svenska välfärdssamhället och fungerat som en effektiv arbetskraft, 

bland annat i de stora företagen såsom Scania och Astra Zeneca (Eriksson & 

Hellenberg, 2008).  

 

De flesta skolorna i Sverige är mångkulturella vilket innebär att dom flesta eleverna har 

olikheter gällande språk, normer och värderingar. Detta bidrar till att segregationen i 

samhället avspeglas i skolorna (Bunar, 2001). De erfarenheter jag har fått inom min 

skolutbildning har bidragit till mitt intresse för hur samhällsstrukturer verkar i skolor 

bland elever och bildar de sociala strukturerna. Denna studie har fokus på sociala 

strukturer där jag bland annat kommer att redogöra för den allmänna segregationen 

parallellt med samhällsstrukturernas avbild på skolan.  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag bland annat att beskriva segregationen i Sverige, som 

förklaras som en synlig uppdelning av kön, etnicitet och klass (Sun, 2014 & 

Socialstyrelsen, 2010). Därefter kommer jag redogöra för hur samhällsstrukturer speglas 

i skola och hur dessa bildar de sociala strukturerna som sedan kan påverka hälsan. Jag 

kommer sedan att förklara det interkulturella perspektivet som avser ett socialt samspel 

mellan individer eller grupper med olika bakgrunder. Detta perspektiv kommer sedan att 

ligga till grund för tolkningen av min studie.  

 

2. 1 Segregation 

Segregation handlar enligt Sun (2014) & Socialstyrelsen (2010) om en uppdelning 

baserad på kön, etnicitet och klass. Begreppet synliga invandrare används inom 

segregationsforskningen.. Det innefattar föreställningar om invandrargruppers utseende, 

klädsel, traditioner, religiösa konventioner och språk som uppfattas som främmande av 

majoritetsbefolkningen (Socialstyrelsen, 2010). Bunar (2001) menar att 

integrationsdiskursen har med etniska relationer att göra, och den grundläggande tanken 

är att invandrargrupper aktivt ska finnas i samhället på jämlika villkor. Det är väl känt 

att Sverige är segregerat eftersom människor delas upp i grupper till viss del på grund 

av kön, etnicitet, och klass vilket kan leda till människors olika värden och möjligheter 

(Bunar, 2001).  

 

Enligt Bunar (2001) är skolan en av samhällets viktigaste institutioner för att barn och 

ungdomar ska ges möjlighet att övervinna eventuella begränsningar baserade på social 

eller etnisk bakgrund. Samtidigt är det en plats där det pågår en ständig kamp om makt 

mellan olika sociala grupper och intressen. Han förklarar att skolan speglar samhället 

som den befinner sig i. Denna beskrivning är tydlig och betyder att i ett samhälle där det 

förekommer uppdelning utifrån klass, kön och etnicitet förekommer detsamma även i 

skolan. Dessutom är skolan en arena där dessa uppdelningar reproduceras (Gauntlett, 

2002; Bunar, 2001). Bunar (2001) tar även upp närhetsprincipen, dvs. att barn och 

ungdomar går i skolan som ligger närmast hemmet. Boendesegregationen är en faktor 

till ungdomars framtida levnadsförhållanden. Det beror på vilken skola de går i samt 

familjens kontext under uppväxten (Socialstyrelsen, 2010). Det har visat sig att 

ungdomar som är uppväxta i områden med resurssvagt grannskap och invandrartäta 

områden löper större risk för bland annat lägre utbildningsnivå och arbetslöshet, detta i 



 

7 
 

jämförelse med ungdomar som är uppväxta i områden med bredare svenskfödd 

befolkning och resursstark grannskap (Socialstyrelsen, 2010). Samhällsstrukturer är en 

bildning av samhällets politiska, sociala och ekonomiska strukturer (ibid.). Gauntlett 

(2002) skriver att människan kan reproducera samhällsstrukturernas avbild på skolan på 

ett avvikande sätt om de börjar ignoreras eller ersättas. Alltså kan elever och grupper 

delas in i de politiska, sociala och ekonomiska strukturerna på skolan. Det är dock 

således upp till människan själv om hon vill bryta relationen mellan människan och 

samhällsstrukturerna (Gauntlett, 2002).  
 

2. 2 Sociala strukturer 

Det kan finnas två faktorer till att gymnasieskolan har en viss karaktär. Den första 

faktorn är utbudet av linjer och program som gymnasieskolan erbjuder och den andra 

faktorn är att gymnasieskolan har sitt sociala fält. Alltså att människor samlas på en viss 

plats genom gemensamma intressen (Palme, 1994). Han förklarar att elever i grupper 

söker sig till områden som speglar deras intresse eller typ av program som de läser. Det 

vill säga om en skola har teknikinriktning rör sig eleverna i områden nära teknikfälten. 

Palme skriver vidare att de sociala skillnaderna som kan finnas mellan gymnasieskolor 

kan bero på vilket lokalsamhälle skolan är byggd på (ibid.). Bunar (2001) förklarar att 

skolans rykte, status och prestationer ligger i grund till bland annat vilket rykte och 

socioekonomisk status upptagningsområdet har. Det förekommer att skolor i 

segregerade områden har lägre socioekonomisk status än skolor i medelklassområden 

(ibid.).   
 

Härkönen (2014) förklarar social struktur som ett begrepp av vad som avser den 

hierarkiska strukturen i ett samhälle. Skolutbildning kan ge en möjlighet till att 

motverka de sociala strukturerna, men den kan också avbilda dom vilket kan synas i 

skillnader mellan elevers skolresultat (ibid). Börjesson (2004) har dock i sin rapport om 

gymnasieskolans sociala struktur, visat att det finns studier från 1997 som visar på att 

flickor från andra generationens invandrare, får genomsnittligt medelbetyg som är 0,10 

% högre än pojkar som är etniskt svenska (Börjesson, 2004). Studien visade att flickor 

med högre socioekonomisk status får högre medelbetyg i skolan än pojkar med samma 

ursprung (ibid.).  
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Individer kan med deras kulturella värderingar och beteendemönster interagera med 

samhälleliga faktorer för att skapa ett socialt kapital bland annat på skolan (Smith et. al., 

2014). Sun (2014) hänvisar till en studie som har påvisat att andra generationens 

invandrare är måna om att assimileras och acceptera värdsamhället genom att ibland 

avstå sina egna etniska identiteter (ibid.). 
 

2. 3 En ojämlik hälsa 

Enligt Socialstyrelsen (2010) ligger människans hälsa på en ojämlik nivå på grund av 

socioekonomiska och politiska faktorer. Världshälsoorganisationen har skrivit i sin 

slutrapport att, för att kunna förebygga en ojämlik hälsa bör hälsans sociala 

bestämningsfaktorer påverkas genom politiska åtgärder. Enligt Socialstyrelsen (2010) 

ligger ohälsa till grund för sociala missförhållanden. De menar även att sociala 

skillnader mellan befolkningen är den grundläggande orsaken till hälsoskillnader (ibid.).  
 

Människor med utländsk bakgrund uppfattas enligt Statens Offentliga Utredning (SOU) 

(2005) uppleva utanförskap och diskriminering. Socialstyrelsen (2010) har förklarat att 

de “synliga invandrargrupperna” är sårbara minoriteter eftersom de ses som en måltavla 

för rasism och diskriminering. En svensk studie visade att somaliska flyktingar upplever 

bland annat fördomar och diskriminering (Svenberg et. al., 2009). Upplevd 

diskriminering och boende i en instabil social miljö har visat sig vara förknippad med 

psykisk ohälsa, och det är en större risk för barn som bor i den miljön att utveckla 

psykisk ohälsa (Adriaanse et. al., 2014). En tysk studie har dessutom visat att etniska 

tyskar upplever mer tillfredsställelse med livet och hälsorelaterad livskvalité i 

jämförelse med invandrare (Nesterko et. al., 2013). Invandringsrelaterade faktorer som 

till exempel flykt från inbördeskrig anses vara en grundläggande orsak till varför 

invandrare i studien har lägre livskvalité (ibid.).   

 

2. 4 Interkulturellt perspektiv 

Inledningsvis nämnde jag att under mina utbildningsår i gymnasiet reflekterade över 

vilka sociala grupper jag tillhörde. Sedan förklarade jag hur samhällsstrukturernas 

sociala förhållanden återskapas på skolan. Sociala strukturer är som tidigare nämnt 

individer som orienterar sig i grupper i olika områden och i denna studie är det elever 

som riktar in sig i olika områden i gymnasieskolan. Södertälje är som bekant en 
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multikulturell stad, där det förekommer elever på gymnasieskolan som har föräldrar 

med utländsk bakgrund. I min analys kommer jag att utgå från det interkulturella 

perspektivet där begreppet avser möten mellan personer från skilda kulturer, som 

modersmål och levnadsvanor (Stier & Sandström, 2009).  
 

Lorentz och Bergstedt (2006) förklarar att interkulturell är en handling eller ett samspel 

mellan olika individer eller grupper med etniska eller kulturella bakgrunder. Stier & 

Sandström (2009) förklarar kulturmöten i skolor mellan elever, föräldrar eller personal 

som bland annat ett interkulturellt samspel. Detta kan bidra till förståelse och respekt 

från de olika parterna om parterna påverkar varandra (Stier & Sandström, 2009). 

Elmeroth (2008) förklarar interkulturalism som ett begrepp där olika etniska grupper 

kan påverkas av varandra genom rörelse och handling. Rörelser och handlingar är 

viktiga för den interkulturella aspekten, och dessa två upphör aldrig mellan parterna 

(ibid.). Johnson et. al., (2012) skriver att positiva interkulturella attityder är viktiga för 

ungdomar i och med att de står inför sociala-, ekonomiska- och miljörelaterade 

utmaningar i samhället. En studie har visat att etnisk identitet är associerad med 

självkänsla bland östafrikanska ungdomar i jämförelse med amerikanska. Anledningen 

till detta var att de östafrikanska ungdomarna i studien var mer positiva för 

interkulturalitet (ibid.). Kulturens människosyn enligt Stier & Sandström (2009) kan 

också bero på dess föreställningar om en människa växer upp som ond eller god.. 

Däremot finns det en fundering på om människan har förutbestämda omständigheter 

beroende på det genetiska ursprunget eller om hon formas, exempelvis människosynen 

beroende på den sociala miljön hon befinner sig på och vilka kulturer hon möter (ibid.). 

 

2. 5 Sammanfattning 

Jag har beskrivit hur människor kan blir uppdelade i grupper som till exempel kön, 

etnicitet och klass genom segregation, samhällsstrukturer och sociala strukturer. 

Begreppet synliga invandrare används inom segregationsforskningen vilket förklaras 

som föreställningar om bland annat invandrargruppers utseende och klädsel. Tanken för 

att förebygga segregationen i Sverige är att invandrargrupper ska kunna finnas i 

samhället aktivt och på jämlika villkor. 

 

Då skolan enligt Bunar (2001) förklaras som en av samhällets viktigaste institutioner så 

ska det där finnas möjlighet för barn och ungdomar att övervinna eventuella 
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begränsningar orsakade av sociala och etniska bakgrunder. Skolan är dock en plats som 

speglar det samhället den representerar Det finns således en risk att skolan är segregerad 

om området utanför skolan är segregerad. Bunar (2001) beskriver dessutom att barn och 

ungdomar går i skolan som ligger närmast hemmet och därmed är boendesegregationen 

en faktor till ungdomars levnadsförhållanden. Enligt Palme (1994) söker elever till 

områden som speglar deras intressen eller erbjuder program som de vill läsa, t ex. om en 

skola erbjuder byggprogram söder sig eleverna till området som speglar detta program. 

Människor samlas också på en viss plats genom gemensamma intressen (ibid.).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) bör det införas politiska åtgärder för att minska de sociala 

bestämningsfaktorerna samt bredda vägen till jämlikhet mellan alla grupper i samhället. 

Dock är det människans levnadsförhållanden som påverkar hälsan som resulterar i 

skillnader i livsvillkoren och dess hälsa. Folkgrupper som har invandrat till Sverige är 

enligt Socialstyrelsen sårbara minoriteter då de ses som en måltavla för rasism och 

diskriminering (ibid.). Upplevd diskriminering har visat sig vara förknippat med 

psykisk ohälsa bland marockanska och turkiska barn i en tysk skola (Adriaanse et. al., 

2014).  

Existerande samhällsstrukturer kan ha influerat elevers tankemodeller och 

föreställningar. Studierna har dessutom påvisat att samhällsstrukturerna som avbildas på 

skolan skapar de sociala strukturerna och påverkar barns och ungdomars psykiska hälsa. 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är alltså att individer och grupper med skilda 

kulturella bakgrunder är i social interaktion med varandra vilket avbildas på skolan som 

därefter skapar strukturer. 
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3 Problemformulering  
Den tidigare forskningen som har redovisats har bland annat påvisat att invandrare 

upplever en lägre mängd av tillfredsställelse med livet och hälsorelaterad livskvalité, 

detta i relation till huruvida bland annat samhällsstrukturer är uppbyggda på. Upplevda 

fördomar och diskriminering har också visat sig vara högre bland människor med 

utländsk bakgrund. Om en människa bor i en instabil social miljö påvisas detta 

dessutom vara en riskfaktor till psykisk ohälsa. Ovan har jag redovisat att orsaker till 

ohälsa bland annat kan bero på sociala missförhållanden, och att de sociala skillnaderna 

mellan befolkningen i Sverige resulterar i hälsoskillnader. Däremot finns det inga 

förklaringar till vilka uppfattningar sociala grupper har om varandra. Jag vill därför gå 

in i djupet för att undersöka sociala strukturer och uppfattningar. För att det ska gå 

igenom har jag valt att rikta mig på elever i en gymnasieskola i en mångkulturell stad. 

 

3. 1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka sociala strukturer på en gymnasieskola. För att 

nå syftet har jag tagit fram två frågeställningar för att kunna identifiera 

samhällsstrukturers återspeglande på skolan och elevers tankemodeller och 

föreställningar. Frågeställningarna kommer att hållas isär mellan de sociala 

strukturernas påverkan på hälsa, och elevers olika tankemodeller och frågeställningar. 

Frågeställningarna är:  
 

1. Vilka sociala strukturer finns mellan grupper? 
   

2. Vilken uppfattning har eleverna om andra elevers handlingar och agerande? 
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4 Metod 

Syftet med studien är alltså att undersöka sociala strukturer på en gymnasieskola. En 

utgångspunkt för studien är att samhällsstrukturer återspeglar sig på skolan som i sin tur 

skapar de sociala strukturerna och påverkar elevers interaktion med varandra. För att 

undersöka sociala strukturer valde jag att fokusera på elevers samspel med varandra och 

rörelser i skolan. För att detta ska synliggöras har jag studerat sociala samspel mellan 

elever, deras tankemodeller och föreställningar om varandra. Grunden till studien är tre 

dagars observation i en skola samt fältanteckningar för att påminna om olika händelser 

som uppkom under observationen. Observationen syftar till att studera elevernas 

samspel och rörelser. Men för att förstå handlingar, agerande och uppfattningar har jag 

samtalat med elever i två fokusgrupper där jag intervjuat de och låtit de diskutera frågor 

tillsammans.  

 

4. 1 Urval 

För att undersöka sociala strukturer har jag valt att genomföra studien i en 

gymnasieskola i Södertälje eftersom staden anses vara landets mest mångkulturella. 

Eftersom det år 2008 var 39 procent av befolkningen med utländsk bakgrund är det 

påtagligt att de flesta skolorna har elever med olika utländska bakgrunder.  
 

Aspers (2007) skriver att en forskare som studerar social interaktion i ett samhälle som 

hon rör sig i redan har en tillskriven mening om människor som hen träffar på i 

vardagen. Människan får förutfattade meningar av personer som de träffar på i 

vardagen, vilket förklaras som problematiskt då vi dömer en människa utifrån det vi ser 

med ögat (ibid.). Eftersom jag ska genomföra en undersökning i en stad som jag är 

uppväxt i kan det hända att jag kommer observera elever som jag har mött i andra 

miljöer i samhället. Det kan också hända att jag som forskare redan har en förutfattad 

mening om eleverna som blir observerade. Målgruppen för mina intervjuer kom att bli 

elever som går tredje året. Valet av årskurs beror mestadels på att det kan finnas en 

chans att eleverna haft olika sociala interaktioner under de två första åren på 

gymnasieskolan och på ett sätt fattat ett beslut om vilken social grupp de känner sig mer 

bekväma med. Det kan dock komma att jag observerar på alla elever som går i 

gymnasiet eftersom det ska vara en dold observation. Mer om det kommer nedan under 

rubriken 4.3. Observation. Programmen som skolan erbjuder är ekonomi-, natur-, 
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samhällsvetenskaps- och introduktionsprogrammet samt International Baccalaureate- 

och idrottsutbildningar som kombineras med teoriutbildningarna. 
 

4. 2 Observationer och intervjuer 

Om syftet med en studie är att förstå människans tankar och föreställningar bör en 

forskare inte enbart observera människan för att se hur hon agerar och reagerar, utan 

även samtala med hen för att förstå vilka tankar och meningar hen har (Aspers, 2007). 

För att se om det finns en synlig uppdelning mellan grupper var tanken att utföra en 

dold observation på tre dagar. Utifrån en observation i en social miljö fick jag en bild av 

människors sociala agerande. Då jag dessutom hade en tanke att ta del av elevers tankar 

och föreställningar behövde jag genomföra intervjuer för att förstå varför de handlar 

som dom gör (Bryman, 2011; Aspers, 2007). Intervjuerna bestod av två fokusgrupper 

där jag valde elever utifrån observationerna. Det var tre elever i ena fokusgruppen och 

fyra i andra. Tanken var att jag skulle välja elever från olika sociala grupper och 

intervjua de i skilda fokusgrupper för att sedan förstå vilka tankar och föreställningar 

dessa hade om andra grupper i skolan. Under fokusgruppsamtalen fick eleverna 

tillsammans diskutera frågorna som ställdes. Detta förklaras vidare under stycket 

”Intervjuform”. 

4. 3 Observation 

Esaiasson et. al., (2007) förklarar att det finns riktlinjer för forskare om en överväger 

observation som forskningsmetod. Observationer är oftast lämpliga då en forskare vill 

undersöka strukturer eller processer som kan vara svåra att sätta ord på. Observationer 

är lämpliga då det finns tillfällen en forskare inte har mycket förkunskap om det centrala 

fenomenet på forskningen. Esaiasson et. al., (2007) förklarar också att observationer är 

även lämpliga om forskningsproblemet handlar om socialt samspel som är svår att 

förklara i ord för båda parterna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007).  
 

Aspers (2007) förklarar att om en observation utan interaktion med deltagarna utförs, 

kan forskaren skapa tankar om deltagarna. Om en forskare gör en deltagande 

observationen betyder det att hen deltar i olika aktiviteter som aktörerna utför. 

Deltagande observation har dock utvecklats över tid och den betyder inte per automatik 

att en forskare deltar i aktiviteter som aktörerna utför. Vidare förklarar Aspers att en 

forskare som utför en deltagande observation ska vara engagerad under observationen 

men inte påverka aktörernas intressen då det kan påverka anledningen till deras 
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agerande. Alltså ska forskaren kunna balansera mellan att bli engagerad i observationen 

och risken att bli för involverad i fältet. Det som kan hjälpa forskaren att kontrollera 

risken med att bli för involverad i fältet kan vara att forskaren ska tänka på att inte få 

samma handlingsmönster som aktörerna (ibid.). Bryman (2011) förklarar att deltagande 

observationer och etnografi har delar som är liknande och svåra att skilja åt. Etnografi 

och deltagande observation är båda observationer där forskaren inte bara iakttar 

aktörerna utan de samlar in ytterligare information. Han förklarar att begreppet etnografi 

symboliserar deltagande observation som huvudpunkten av metod men att forskaren har 

vidare fokus på kulturen som denne studerar. En etnografisk studie används dock om 

forskaren gör en längre undersökning. Metoden är inte lämplig om studiet inte sträcker 

sig över mer än tio veckor och därför blir en etnografisk observation uteslutande i denna 

studie. Motsatsen till en deltagande observation är en dold eller hemlig observation. 

Bryman förklarar denna observation för en som bryter mot en etisk princip, vilket 

betyder är samtyckeskravet. Omgivningen som blir observerad av forskaren är inte 

medvetna om det eller forskarens roll och därmed ges ingen möjlighet för att neka eller 

medverka i undersökningen. Om forskaren följer samtyckeskravet betyder det att 

deltagarna får fullständig information om studiens syfte, de kan dessutom abdikera 

deltagandet under studiens gång (ibid.). Jag har därför valt att utföra en dold observation 

på elever som går i gymnasieskolan. Eleverna är inte medvetna om det och min roll och 

kan inte heller ge sitt samtycke, alltså går jag emot det etiska samtyckeskravet. Det är 

dessutom alla elever på skolan som observeras och inte enbart elever som går i tredje 

året. Detta för att jag dels inte kan fråga elever vilken klass de går i och sedan observera 

på dom och dels för att min observation inte kvarstår som en dold utan blir en öppen. En 

följd till den dolda observationen är att jag kan göra antaganden och tolkningar om 

elever 
 

Mina observationer har utförts under tre dagars tid med fokus på elevers sociala samspel 

under raster. Längden på observationerna grundade sig till rasternas början och slut. 

Utgångspunkten var att studera elevers sociala samspel på raster och fokus låg på vad 

som görs, händer, sägs samt vilka uppfattningar jag får av eleverna avseende deras 

beteende. För att studera olika situationer förklarar Aspers (2007) att observationer kan 

bidra till dessa genom att följa en period på fältet där hen kan se vad som händer och 

lyssna på vad som sägs. Under observationen antecknades olika situationer och 

händelser mellan elever där jag förklarade vad som hände, syntes och vilka olika tankar 
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och känslor jag fick. Helheten av syftet i studien studeras genom observationen men för 

att detaljerna i studien ska skapas vidare förklarar Aspers (2007) att samtal och frågor 

till aktörerna gynnar studiens syfte. Jag blev tilldelad scheman av receptionisten i skolan 

för eleverna som går i tredje året och fick tillgång till skolans översiktliga ritning då det 

gynnar mig att hitta eleverna lättare. Genom att få scheman och ritning var det lätt att 

hitta till olika klassrum och områden som elever rörde sig i.  
 

4. 3. 1 Fältanteckningar 
 
Enligt Bryman (2011) bör en som utför en observation, föra anteckningar under 

observationer då människans minne inte är pålitlig. Anteckningarna som skrivs ned ska 

vara detaljerade sammanfattningar av olika skeenden och beteenden som forskaren 

skådar. Principerna för att föra fältanteckningar är att forskaren bör skriva ner sina egna 

intryck efter att ha skådat något som tagit hens uppmärksamhet. Forskaren bör också 

anteckna detaljer som plats, deltagande personer, vad som orsakade samspelet och den 

aktuella tidpunkten (ibid.). Det finns dock både fördelar och nackdelar med dold 

observation och att föra anteckningar för en sådan observation. En fördel är att 

forskaren inte behöver be om tillåtelse för att få tillgång till den sociala miljön som ska 

undersökas eftersom det finns andra sätt att få tillträde. En annan fördel är att forskaren 

inte kan påverka deltagarna under observationen då deltagarna inte vet vilken roll 

forskaren besitter, risken blir mindre för att deltagarna ska anpassa sitt beteende och 

därmed ökar realiteten. Forskaren får dessutom, utöver intervjuerna, ytterligare 

information utan att interagera med informanterna som studeras (Bryman, 2011).  

Nackdelar med dold observation är att det kan bli problem med forskaren att föra 

anteckningar utan att bli påkommen av deltagare, och därmed blir det svårt för forskaren 

att förlita sig på sitt eget minne. Är det så att forskaren ska anteckna så bör hen på bästa 

sätt inte vara synlig. En annan nackdel är att forskaren bryter mot två etiska principer, 

där deltagarna inte kan ge sitt samtycke och att forskaren på ett sätt kränker deltagarnas 

privatliv (ibid.).  
 
 

4. 4 Intervju 

Om intervjuer är ett tillvägagångssätt så har forskaren vissa kriterier att följa, t ex. 

forskaren bör välja informanter som hen inte har personlig relation till, och där 

informanterna inte har professionella erfarenheter av forskningsområdet (Esaiasson et. 
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al., 2007). Enligt Aspers (2007) kan intervjuer definieras som en samtalsrelation mellan 

forskaren och informanterna som hen försöker förstå. Samtal kan dock variera beroende 

på längd, struktur och situation på fältet (ibid.). Aspers (2007) och Bryman (2011) 

förklarar att en forskare som ska utföra en semistrukturerad intervju, färdigställer hen 

frågorna innan den utförs. Till skillnad från en strukturerad intervju kan frågor som är 

tillskrivna i en semistrukturerad intervju följas upp med andra frågor om forskaren vill 

ha ett utförligare svar (Aspers, 2007 & Bryman, 2011). En strukturerad intervju har 

också färdigställda frågor men dessa frågor ändras inte då forskaren vill jämföra 

respondenternas svar på bästa sätt (Bryman, 2011).  
 

I min studie har jag valt att använda semistrukturerade intervjuer. Anledningen till mitt 

val var respondenternas tankar och uppfattningar om andra grupper i skolan. Antalet 

deltagare i grupperna var sju stycken varav fyra i en och tre i en annan. Frågor som 

ställdes riktade sig till elevers uppfattningar om andra grupper i skolan samt om de 

engagerade sig med andra grupper i skolan. Om svaret var nej följde frågan: varför inte? 

Tanken är att synen på andra elever kan ge en bild av vilka tankar och föreställningar de 

har om varandra. Då jag som samtalsledare ska kunna föra en intervju som ett samtals 

dialog mellan mig och respondenterna var det bästa tillvägagångssättet att spela in 

intervjuerna (Aspers, 2007 & Bryman, 2011). Jag valde att inte anteckna under 

samtalen, dels för att jag inte skulle hinna med allt som sägs och dels för att jag skulle 

kunna ge följdfrågor (ibid.). 
 

4. 4. 1 Intervjuform 

För att studera elevers sociala samspel, tankar och föreställningar genomfördes 

intervjuer i två fokusgrupper/gruppintervjuer. Tanken med fokusgrupper är att forskaren 

fokuserar på vilka åsikter deltagarna har och hur respektive deltagarna reagerar på 

varandras åsikter. Forskaren får dessutom en gemensam bild av hur deltagarna skapar 

en mening av ett fenomen (Bryman, 2011). Esaiasson et. al., (2007) skriver att 

fokusgruppsintervjuer ska hållas i utrymmen där deltagarna i lugn och ro kan byta 

åsikter med varandra. Intervjun bör dessutom hållas vid ett runt bord så att 

samtalsledaren inte sitter vid en plats som kan tolkas som en “ordförandeposition”. 

Vidare förklarar Esaiasson et. al., (2007) att en samtalsledare ska kunna handskas med 

fokusgruppens dynamik i gruppen, ifall denna utvecklas från positiv till negativ. 

Samtalsledaren ska försöka få alla i gruppen att prata lika mycket och om en deltagare 
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dominerar intervjun ska ledaren på ett sätt dämpa ner denna för att ge plats till andra 

(ibid.).  

 

4. 5 Etiska principer och reflektioner 

Etiska principer har beaktats vid genomförandet av denna studie. Tidigare nämnde jag 

att en dold observation genomfördes i skolan men respondenterna som valdes ut till 

fokusgrupperna fick muntlig och skriftlig information om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav innebär bland 

annat att deltagarna får information om studiens syfte, om de vill medverka eller inte, 

namn på skola och personuppgifter är anonyma samt att de förvaras på en säker plats 

(Bryman, 2011). När jag skulle intervjua elever i fokusgrupper observerade jag först 

alla elever i skolan för att sedan välja ut vilka som var mest synliga. Följden av detta 

blev att det inte var alla elever som observerades som var med i fokusgrupperna och 

dessa kunde vara minderåriga. Eleverna fick dessutom ingen information om att en 

observation genomfördes på de och därför bröts samtyckeskravet. För att vara korrekt 

etisk borde jag ha införskaffat ett samtycke innan genomförandet av observationen. Jag 

valde dock att inte göra det för att inte resultatet ska påverkas. Respondenterna som var 

med i fokusgruppen fick information om bland annat studiens syfte, att deltagandet var 

valfritt och att de kan hoppa av när de så vill under studiens gång (Aspers, 2007 & 

Bryman, 2011). De fick muntlig och skriftlig information om anonymitet och sekretess 

och skrev under ett missiv. Deltagarna fick också information om att jag genomförde en 

observation i tre dagar, där de skrev under ett samtycke. Det fanns dock elever som jag 

observerade på som jag ville ha med i en fokusgrupp men som nekade till att medverka. 

Bryman (2011) förklarar att det är viktigt att få ett samtycke efter en dold observation. 

Eleverna fick information om studiens syfte och moment men tog dock inte illa vid om 

att jag observerade de tidigare. Under observationerna bröt jag mot samtyckeskravet 

eftersom jag observerade alla elever på skolan samtidigt som att det fanns en risk att jag 

observerade minderåriga elever.. Det anses utöver de brutna principerna, ändå vara 

viktigt att välja dold observation som en del av datainsamlingsmetoden. Dels för att jag, 

som tidigare nämnt, får tillgänglighet till ytterligare information utifrån beteende och 

dels för att eleverna som studeras inte ska ändra på beteende, handlingar och agerande 

för att de ska vara sitt genuina jag (ibid.).  
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4. 6 Tillvägagångssätt 

För denna studie använde jag mig av observationer och intervjuer. Observationen 

grundades på hur ofta tredjeklassarna hade rast och hur länge dessa pågick. För att 

eleverna i tredje året skulle synliggöras i observationen blev jag tilldelad scheman. Jag 

fick även en ritning över skolan för att se vart elever befinner sig. Det kan hända att jag 

har observerat på elever som går i första eller andra året också, då det var komplicerat 

att stå vid varje klassrum för att vänta in elever från tredje året. Jag gick ibland till 

klassrummen under vissa tidpunkter för att vänta in tredjeklassarna. Under 

observationen förde jag anteckningar över olika händelser som jag skådade under ett 

skeende, bland annat elevernas beteende.  

 

För att kunna föra anteckningar under en dold observation tog jag hänsyn till för- och 

nackdelarna som nämndes tidigare under rubriken fältanteckningar. Jag satte mig dock 

oftast på platser där jag var synlig men eleverna frågade mig inte varför jag befann mig 

på skolan. Detta var en risk jag var tvungen att ta eftersom det är viktigt för en forskare 

att föra anteckningar under en observation (Bryman, 2011). 
 

I samband med att jag fick scheman och ritningar över skolan fick jag även nycklar och 

kort så att jag fick tillgång till alla klassrum. För att intervjua elever i fokusgrupper såg 

jag till att hitta ett klassrum som inte var abonnerat för att kunna samtala med gruppen i 

lugn och ro. Esaiasson et. al., (2007) förklarade att intervjuer bör hållas vid ett runt bord 

för att samtalsledaren inte ska sitta vid en plats som kan tolkas av respondenterna vara 

en högre position (ibid.). Det fanns dock inga runda bord i klassrummet och därför 

fanns det ingen annan möjlighet än att sitta vid ett långbord. 
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5 Resultat 
Då syftet med denna studie var att undersöka sociala strukturer på en gymnasieskola, 

kommer detta avsnitt redogöra för resultatet av det insamlade materialet för 

undersökningen. Till en början observerades elever som går det tredje året på 

gymnasieskolan under tre dagar, därefter intervjuades elever som valdes ut i 

fokusgrupper. Mittpunkten under observationerna låg på elevers interaktioner med 

indelade grupper samt inom vilken del av skolans områden de valde att umgås vid. 

Därefter intervjuades de valda eleverna i två fokusgrupper för att undersöka vilka 

uppfattningar de hade om andra grupper som de inte umgicks med och i sin tur förstå 

anledningen till detta. Jag fick en uppfattning om elevers etniska och kulturella 

bakgrunder vilket skapade en nyfikenhet och därmed en anledning till varför båda 

fokusgrupper valdes ut. För att kunna få en övergriplig bild av detta har 3 rubriker 

framställts som handlar om skolans olika områden, samlingsplatser, samhörighet och 

bekvämlighet/trygghet. Informanterna har fått påhittade namn med hänsyn till 

anonymitet och visas enligt nedan i inledning: 

§ Grupp 1 består av: 

- Sara, Yasmin, Ayda och Patricia 

§ Grupp 2 består av: 

- Moa, Rebecka och Mattias  
 

5. 1 Vart bör jag befinna mig? 

Under tre dagars observation uppfattades ett specifikt område som en samlingsplats 

vilket många elever oftast sökte sig till. Området börjar från långhallen vid skolans 

entré till cafeterian, dessa ytor uppfattades som högljudda och stökiga. Andra områden 

på skolan som observerades var hallarna en trappa upp där elevernas skåp fanns, vilka 

upplevdes som lugnare punkter i skolan. Informanterna tyckte att de hellre befinner sig 

på platser där det inte finns oväsen eller områden där bråk oftast skapas, vilket var de 

nämnda lugna platserna ovan. Sara, Yasmin, Ayda och Patricia går i samma klass och 

förklarade att dom flesta som är på platser som långhallen och cafeterian hörs mycket 

och småbråkar med varandra i vad som jag uppfattade skämtsamt. 
 

Jag frågade informanterna om hur den sociala situationen ser ut i skolan. Ayda 

svarade: “ vi sitter helst där det är lugnt och där det inte är så mycket fram och 

tillbaka... Man håller sig borta från, de som sitter där och tjafsar. ." Här talar 
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hon om att det finns ett vi och dom, och att de hellre håller sig ifrån områden på 

skolan som är högljudda. Det uppfattas också som att det är och ska vara 

generellt att hålla sig borta från elever som tjafsar, vilket gör att skillnaden 

mellan ”vi” och ”dom” blir tydlig.  Yasmin fortsätter och säger “det är ju dom 

som sitter i cafeterian det är dom som alltid sitter där” och Sara avslutar med 

“man föredrar att inte gå dit.” Här uttalar hon också ett ”man” vilket gör att alla 

elever som inte beter sig som dom andra, föredrar att inte gå dit.  

 

Det uppfattas som att fokusgruppen försöker hålla sig från oväsen och ljud, men också 

att de inte beter sig på samma sätt, att de som betraktas som ett dom är några andra än 

Sara, Yasmin, Ayda och Patricia. Under observationerna uppkom det också att 

informanterna befann sig på samma ungefärliga platser varje dag i tre dagar, vilket 

uppfattas som att de själva har indirekt valt sin samlingsplats. Gruppen förklarade 

vidare att de kom från en annan skola som har blivit nedlagd. Eleverna som alltid 

befinner sig på “samlingsplatsen” är alltid där förklarar Yasmin. Det tolkas som att det 

enbart är deras samlingsplats och för att de vill visa att det är deras s.k. territorium då 

dom var på skolan först, innan de nya började. Gruppens uppfattning resulterar i att 

känna en icke välkomnande atmosfär i det samlingsområdet. Det medför osäkerhet för 

vidare interaktioner just där, men de förklarar samtidigt att de föredrar att inte gå dit och 

för att det är tjafs. 
 

Moa, Rebecka och Mattias går i elitidrottsprogrammet som erbjuder extra träning under 

skoltimmarna. Den här gruppen berättade också att de hellre befinner sig på olika 

platser i skolan som inte uppfattas som skrikiga. Platserna som de själva befann sig på 

under observationen var också hallarna en våning upp, men dessutom matsalen. Likt 

den första gruppen förklarade denna grupp att cafeterian och långhallen var en 

samlingsplats för alla elever som känner varandra.  
 

Moa förklarar tydligt var samlingsplatserna på skolan är “cafeterian och här då 

känns det som, det är ju så mycket.. nej men just där då har såhär alla sin 

samlingsplats.” Rebecka fortsätter och säger: “de brukar sitta sådär skrika och 

sjunga och sådär där och här och det blir såhär…Och då sitter man ju hellre vid 

sina skåp och matsalen.”  
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 Rebecka från grupp 2 har liksom grupp 1 ett uttalande om ett vi och dom och att hon 

hellre vill sitta vid sitt skåp. Hon säger också att ”man” hellre sitter vid sina skåp och 

matsalen. Här uppfattas det också som att hon generellt förklarar att elever som utför 

liknande handlingar som hon själv- inte vill röra sig i samma ytor som ”dom” andra 

eleverna. Fokusgruppen förklarar att de hellre befinner sig på lugnare platser. Parallellt 

uppfattar dom eleverna som är på samlingsplatserna som skrikiga, med andra ord 

stökiga. Liksom den första fokusgruppen vill grupp 2 hålla sig från det stökiga och 

befinna sig vid sina skåp istället, vilket skapar en ytterligare samlingsplats. Det kan 

däremot upplevas som ett maktspel mellan eleverna/grupperna då informanterna har sitt 

territorium vid skåpen samtidigt som andra elever har sitt territorium vid cafeterian.  
 

5. 2 Vilka vill jag umgås med? 

Under observationen fanns det elever som satt med varandra utanför klassrum, dessa 

elever syntes oftast tillsammans under hela observationen vilket tolkades som att de 

gick i samma klass. Jag observerade elever som satt vid samlingsplatsen och vid skåpen 

som gick mot klassrummen tillsammans. De flesta informanterna upplevde att det finns 

en typ av samhörighet i klassen som resulterar i att de umgås med dom som går i samma 

klass. 

 

Grupp 1 förklarade att de håller sig borta från cafeterian så mycket som möjligt 

eftersom det kan uppstå att dom ”populära” eleverna kan säga elaka ord. Ayda förklarar 

tydligt:  

 

”vissa får slängda ord mot sig utan att det behövs, det kan vara en tjej som står 

där och ska beställa något från cafeterian och hon får något ord mot sig bara 

sådär, utan att ha gjort någonting. så det känns fel att vara där, vara med dom 

som slänger dom här orden mot den här tjejen som inte har gjort någonting 

eller killen eller vem det nu än är.” 

 

Det är tydligt att eleverna som befinner sig i cafeterians område som säger elaka saker, 

är elever som markerar sitt territorium. Det gör att andra elever, som till exempel Ayda 

från grupp 1, inte vill ta sig fram till cafeterian. Detta kan dels vara i grund till att hon 

vill undvika konflikter men också för att det är en mindre trevlig atmosfär att befinna 

sig på 
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Grupp 2 diskuterar frågan om de vill umgås med andra grupper på skolan. De talar dels 

om att de umgås med dom flesta i klassen, samtidigt som de säger sig ha en bra 

samhörighet till eleverna i klassen. 

 

Moa säger “Det är inte så att vi är så svåra å ha att göra med det okej vi pratar 

med andra och såhär vi umgås med de flesta i klassen o så.” Rebecka fortsätter 

meningen “Jaa det är jättemånga i vår klass som sportar så det blir, det är 

såhär bra samhörighet tycker jag, i klassen.” Moa avslutar och säger “och så i 

andra klasser också...Typ sam.. (samhällsklassen)” 

 

Eleverna förklarade här att de hellre umgås med elever som går i samma klass eftersom 

de delar gemensamma intressen, som till exempel idrotten. Att de sedan umgås med 

elever från samhällslinjen kan tolkas som en annan form av samhörighet, till exempel 

att de gick i samma skola tidigare. De intressen som de delar med varandra kan vara en 

stärkande faktor till samhörigheten som de känner till dom andra eleverna från 

samhällsklassen eller elever som de idrottar med. Dock finns det elever som går i 

samma klass som informanterna som rör sig i samlingsplatsen/cafeterian. Det tolkas då 

som att informanterna medvetet väljer att inte interagera med dom eleverna under 

rasterna.  
 

Grupp 2 kände att de hellre umgås med elever som går i samma klass och 

samhällsklassen eftersom de har idrottsinriktningen gemensamt. Moa från grupp 2 

uttryckte en typ av tillit till elever i samma klass, vilket kan uppfattas som en trygghet 

att umgås med människor som har samma intressen eller med människor som man har 

känt sedan länge. Där finns det också en stärkande faktor till samhörighet, dessutom ett 

medvetet val till vilka elever de vill umgås med. 
 

Grupp 1 diskuterade om att de har lärt känna sin klass bra efter tre år, vilket har skapat 

en viss tillit till klasskamraterna och en anledning till varför de umgås med dom.  

 

Ayda förklarar “Det är nu den senaste tiden man verkligen lärt känna varenda 

person i klassen riktigt bra, efter tre år. Det är nu man vet liksom att: aa om jag 

sitter där borta och jag säger någonting fel då vet hela skolan det. Men säger 
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jag det framför en, två personer som jag brukar va med vanligt, jag vet ju liksom 

att det stannar” 
 

Här förklarar Ayda att hon säger sig veta vad hon kan säga vart i skolan eller vilket 

område, och till vem i skolan. Det uppfattas som att hon inte kan lita på alla elever som 

befinner sig i olika områden i skolan. Dessutom säger hon att om hon säger något som 

kan uppfattas vara ”fel” vet hela skolan det då rykten skapas snabbt. Det hela uppfattas 

här med handla om ett vi och dom då det verkar som att dom andra eleverna kan 

misstolka henne om hon säger något som verkar vara fel i deras öron. Hennes vänner 

kan förstå vad hon menar medan dom andra inte gör det. Det kan handla om vilka 

intressen eleverna har gemensamt, eller om hur alla handlar och agerar. 

  

5. 3 Måste vi vara lika? 

Grupp 1 förklarade att alla elever som sitter på samlingsplatserna känner varandra sen 

tidigare eftersom de kom från en annan skola som blivit nedlagd. Ayda förklarar också 

att hennes grupp håller sig för sig själva och dom andra eleverna håller sig för sig själva, 

detta i grund av att grupp 1 kom från skolan som blivit nedlagd.  

 

Ayda: ”vi som kom därifrån liksom håller sig tillsammans medan dom också 

håller sig tillsammans” Ayda förklarade vidare att hon vill känna sig bekväm i 

skolan och med de elever hon umgås med. “Jag gillar å vara med folk som jag 

känner mig bekväm med, som jag inte måste tänka på vad jag kan säga och vad 

jag inte kan säga” 

 

Hon förklarar att hon vill umgås med folk som hon är bekväm med samtidigt som hon 

säger att hon inte måste tänka på vad hon kan säga. Hon verkar vara orolig över att 

andra elever dömer henne för vad hon säger. Det här kan också handla om hur en person 

handlar och agerar. Dessutom kan det uttryckas som att det beror på vilket sätt elever 

kan tycka att en ska tala och bete sig på. Alltså påverkas hon indirekt och tänker på 

vilka uppfattningar andra elever har om henne. 

 

 

Då jag observerade såg jag att det oftast var elever med assyriskt/syrianskt ursprung 

som befann sig vid långhallen/cafeterian. Detta kunde jag döma utifrån vilket språk de 
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talade med varandra. Moa från grupp 2 sa att hon inte känner sig bekväm med eleverna 

som befinner sig på samlingsplatserna men förklarade inte varför.  En annan informant 

avbröt och förklarade att eleverna på samlingsplatserna inte känns “samma som de”. 

Det tolkades som att informanterna inte känner sig bekväma, eller ”samma som dom” 

beroende på ursprunget som dom andra eleverna har och språket de talar.. Alla 

respondenter menar att de känner sig utanför om de befinner sig på samlingsplatserna 

när de andra eleverna är där eftersom alla känner varandra.  

 

Här diskuterar informanter från grupp 2 att de kan känna sig utanför om de går till dom 

andra gruppernas samlingsplatser. 

 

Rebecka säger: “Dem är så många som känner varandra här så när man 

kommer dit så blir det att man känner sig…” 

Alla säger tillsammans “...man känner sig utanför.” 

 

De säger dock att de kommer överens med många syrianer i klassen eller de som dom 

idrottar med men att de föredrar att inte hälsa på dom när de befinner sig på 

samlingsplatserna eftersom det kan bli en obekväm upplevelse. Det kan bero på att 

eleverna som går i samma klass som informanterna är en minoritet i klassen, men då 

alla har rast söker sig dom andra eleverna, som de är tryggas med, till samlingsplatsen 

vilket uppfattas som att dom blir en majoritet. Det kan då vara anledningen till att det 

kan bli en obekväm upplevelse för fokusgruppen, eftersom att eleverna på 

samlingsplatserna talar ett annat språk.  
 

Moa säger att det finns många syrianer som spelar fotboll med henne under skoltid, men 

att hon däremot inte känner att hon bara kan gå fram till fotbollskamraterna när de 

befinner sig på sin samlingsplats.  

“Vi känner ju massor också det är inte såhär, de såhär typ fotbollen då är det 

typ bara asså syrianer o så asså så dom är ju hur schyssta som helst, det är inte 

så att man liksom går fram och…ba tjena läget” 

Där kan det vara att det är hon som avgör att det är obekvämt innan hon har försökt att 

umgås med dom. I och med att hon säger att dom är hur ”schyssta” som helst, så kan det 

vara att hon tillåter det bli ett ”vi” och ”dom”, men hon kanske undviker att umgås med 

dom för att det handlar om språkskillnader också och inte enbart hur eleverna beter sig. 
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I en följdfråga till varför eleverna befinner sig på de platserna de gjorde när jag 

observerade de, frågade jag hur de upplever deras sociala status på skolan. Rebecka från 

grupp 2 förklarade att hon inte behöver ta mycket ”plats” på skolan för att hon är 

upptagen med sin idrott, men att det finns elever som har sitt ”liv” här. 

 

“vi sportar och vissa har sitt liv här i skolan dom har makt här, och dom kan göra 

vad dom vill i skolan… dom får ut mycket av att vara på skolan det är deras 

ställe. jag känner inte att jag behöver ta så mycket plats i skolan” 

 

När informanten förklarade det här höll de andra eleverna från gruppen med henne. Det 

här kan uppfattas som att gruppen fokuserar på idrotten medan dom andra eleverna 

fokuserar på att ha en hög status i skolan. Dock kommer gruppen från skolan som blivit 

nedlagd och kan därför vara en orsak till att de kanske inte har “chansen” att bygga en 

högre status än dom andra eleverna. Då informanten från grupp 1 förklarade att eleverna 

som oftast befinner sig på samlingsplatserna, har makten över skolan tolkades det som 

att de dels befinner sig på dessa platser som syntes mest under observationen och var 

högljudda för att försvara sin position eller karaktär som dom har. Eller kan det vara för 

att informanterna inte ska kunna “ta över” rollen som de populära. Hon säger dock att 

skolan är dom andra elevernas ställe, samtidigt som hon säger att hon inte behöver ta 

mycket plats, vilket kan tolkas som att dom eleverna uttrycker ett sätt att visa sin makt 

på. 
 

Då grupperna uttryckte sig på detta sätt verkade det som att grupperingarna i skolan inte 

bara berodde på att eleverna agerar eller talar olika utan för att dom också kommer från 

olika skolor.  
 

5. 4 Sammanfattning  

För att sammanfatta respondenternas upplevelse och uppfattningar om sociala strukturer 

på gymnasieskolan har resultatet visat att dom flesta respondenterna upplever stora 

grupperingar på skolan. Samlingsplatserna som finns på skolan har visat sig vara 

platserna som de populära eleverna söker sig till. Det finns således en anledning till 

varför eleverna från den andra skolan inte rör sig i dessa områden. De här därför skapat 

sina egna samlingsplatser vilka var skåpen vid klassrummen och matsalen, men säger 
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att de elever som befinner sig på andra platser är de som har makt över skolan. Detta 

kan även tolkas som att de upplever att de sociala strukturerna har resulterat i en form 

av hierarki i skolan, men också en typ av maktspel. Då dom flesta eleverna rör sig i 

områden där dom dels trivs bäst. Grupp 2 som kommer från den nedlagda skolan har på 

ett sätt känt sig utanför men känner dessutom att de inte behöver ta mycket plats och att 

de inte bryr sig om eleverna som visar sig vara dom “populära”. Samlingsplatserna som 

finns på skolan har visat sig vara platserna där dom populära eleverna söker sig till. Det 

finns således anledningar till varför informanterna inte rör sig i dessa områden och 

dessa kan vara att de trivs bäst vid sina egna samlingsplatser och att de inte trivs i alla 

områden i skolan. 
 

De flesta respondenterna känner att de är trygga med sig själva, och skulle kunna gå 

fram till eleverna som befinner sig på samlingsplatserna. Dock känner de att det är 

onödigt då eleverna i dessa områden oftast är skrikiga och bråkiga vilket uppfattas som 

att informanterna inte ser sig själva som så. Alla informanter sa att de hellre umgås med 

sina klasskamrater under rasterna eftersom de känner samhörighet med varandra. Grupp 

1 uttrycker att grunden till detta låg i att det är sista året ihop, och därför ville de ta vara 

på den tiden tillsammans. Grupp 2 sa att det är för att de har idrotten gemensamt och att 

dom flesta klasskamraterna brukar befinna sig på samma platser vilket resulterar i att 

dom oftast är med varandra. Det är dock elever som går i samma klass som i grupp 2 

som befinner sig på de populära samlingsplatserna. Gruppen kan då känna sig 

obekväma men också uppleva ett utanförskap, för att gå fram och hälsa på sina 

klasskamrater som befinner sig på samlingsplatserna. Alltså kan detta skapa små 

grupperingar i klassen och inte bara i skolområden, trots att informanterna tycker att 

dessa elever är snälla. 

 

Genom resultatet går det att konstatera att informanterna och elever som de inte 

interagerar med annars, spelar fotboll tillsammans. Där pågår ett interkulturellt samspel, 

men enbart på fotbollsplanen då informanterna känner en skillnad på sig själva och de 

assyriska/syrianska eleverna tack vare levnadsvanorna i skolan och modersmålet.   
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6 Diskussion 

Här kommer jag att diskutera resultatet parallellt med det interkulturella perspektivet 

och den tidigare forskningen som redogjordes i bakgrunden. Under rubriken 

metoddiskussion kommer jag att resonera kring datainsamlingen och hur denna har 

fungerat för mig, både för- och nackdelar.  

 

6. 1 Resultatdiskussion 

Det går att konstatera att de synliga uppdelningarna av samhällsstrukturers sociala 

förhållanden som finns på skolan, har med etniska bakgrunder att göra, samt vilka 

skolor eleverna har gått på sen tidigare. Den etniska bakgrunden uppfattas ha sin grund i 

språket som majoriteten av eleverna på skolan har. Båda grupperna upplevde eleverna 

på samlingsplatser som stökiga, dom ”populära” och elever som tror att de regerar 

skolan. De områden som var populära under observationen uttrycktes som 

samlingsplatser av dom flesta informanterna, vilket kunde bekräftas under de tre 

tillfällena som observerades och under intervjuerna. Grupp 2 är etniskt svenska elever 

som upplevde att dom flesta eleverna som befann sig på samlingsplatserna var elever 

från andra generationens invandrare. Detta syntes också tydligt under observationen då 

eleverna på dessa platser talade assyriska. Gruppen berättade att de kunde känna sig 

utanför om de befann sig på samlingsplatserna eftersom eleverna som var där har gått på 

skolan hela tiden, vilket de själva inte gjort. Det kunde uppfattas som att språket också 

var en faktor till känslan av utanförskapet. 

 

Alla informanter nämnde dock orden vi och dom frekvent vilket gör att det uppstår en 

skillnad mellan grupperna på skolan. Informanterna förklarade att ”dom” var stökiga, 

högljudda, höll makten i skolan och har sitt ”liv” på skolan. ”Dom” uppfattades som 

människor informanterna väljer att inte umgås med, och dessutom förklarade Rebecka 

att dom andra eleverna inte känns samma som de själva. De sociala förhållandena 

mellan eleverna syns tydligt då detta uppfattas bero på vilket ursprung eleverna har och 

modersmålsspråket som eleverna talar. 

 

Samhällsstrukturerna verkar dock inte försvagas i skolan då Härkönen (2014); & 

Gauntlett (2002) förklarar att skolutbildning kan ge en möjlighet till detta. Tvärtom 

förklarade informanterna i grupp 2 att eleverna som befinner sig på samlingsplatserna 

verka vara dom som regerar skolan och kallas för de populära. Härkönen förklarar dock 
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att skolutbildningen kan reproducera den sociala uppdelningen genom skillnader mellan 

skolresultat, och detta går inte att bekräfta då det inte framkom under intervjuerna 

(ibid.). 

 

Palme (1994) skrev att elever söker sig till områden som speglar deras intresse vilket 

gick att bekräfta då informanterna i grupp 2 sa att de befinner sig i idrottsområden 

eftersom de idrottar, och i matsalen för att de gillar att äta. Grupp 1 förklarade att de 

hellre befinner sig på lugna platser i skolan och detta för att de inte har intresse för att 

vara på stökiga områden och dels för att de inte känner sig tillräckligt bekväma att 

befinna sig på dom ”populära” områden. Båda grupperna berättade på ett indirekt sätt 

att de har sina egna samlingsplatser och att dom är elever som inte är stökiga. Det 

kanske dock är något de själva inte vet om men att de söker sig till de platserna där de 

brukar befinna sig på för att det är ett tryggt område, eller för att de vill ses som duktiga 

elever. Informanterna i båda grupperna kände dessutom att de upplever en viss 

samhörighet i klassen för att dom delar gemensamma intressen som idrotten med andra 

klasskamrater. Samhörigheten har också växt till starkare i och med att dom har gått i 

samma klass i tre år och tilliten till varandra har växt.  

 

Informanterna från grupp 2 kunde uppleva att de känner ett visst utanförskap när de går 

förbi eleverna på samlingsplatserna, detta på grund av att de kom från en annan skola, 

men kanske inte enbart den anledningen. En annan anledning kan också vara att dom 

inte talar samma språk, och därför kan känslan av utanförskap växa ytterligare. Det 

uppfattas som att det inte finns en interkulturalitet mellan grupperna under rasterna. 

Båda grupperna upplevde att grupperingarna på skolan inte beror på ett agerande, utan 

också vilka skolor de representerar så ska jag dra ett exempel: 

 

1. I SOU:s rapport (2005) förklaras det att människor med utländsk bakgrund upplever 

utanförskap och diskriminering. I detta fall upplever eleverna från den tidigare nedlagda 

skolan ett utanförskap.  

 

2. Socialstyrelsen (2010) har förklarat att de ”synliga invandrargrupperna” är sårbara 

minoriteter. I detta fall upplever de etniskt svenska informanterna att det är obekvämt att 

hälsa på eleverna som befinner sig på samlingsplatserna eftersom dom har ett 



 

29 
 

assyriskt/syrianskt ursprung. Dock vill jag förtydliga att det inte är något ont mellan 

dessa elever, vilket informanterna själva bekräftade.  

 

I denna studie har det dock visat sig att de etniskt svenska eleverna upplever att dom är 

en minoritet på skolan, och känner sig utanför. Kan det vara för att Södertälje har en 

befolkning där 39 % av dessa har utländsk bakgrund (Eriksson & Hellenberg, 2008)? 

 

För att dra en parallell till det interkulturella perspektivet tolkas det som att det inte 

finns ett samspel mellan elever som har olika kulturer och bakgrunder. Då Lorentz och 

Bergstedt (2006) förklarar att ett interkulturellt samspel är mellan olika individer eller 

grupper med etniska eller kulturella bakgrunder. Undersökningen påvisade att den 

största faktorn till ett samspel mellan elever som befann sig på samlingsplatserna var 

elever som gått i samma skola länge och som har samma etniska och kulturella 

bakgrund. Det kan vara som så att eleverna med svenskt ursprung är en minoritet i 

skolans samhälle och dessutom en risk för att uppstå som en måltavla för 

diskriminering, då den tidigare forskningen har visat att minoriteter i samhället ses som 

en måltavla för diskriminering och rasism.  

 

Det kan också uppfattas att det finns en typ av maktspel mellan eleverna. Det upplevs 

att informanterna känner att de inte är tillräckligt trygga för att gå till dom populära 

samlingsplatserna, men det kan också vara så att eleverna som är på samlingsplatserna 

inte känner sig bekväma nog för att gå till informanternas samlingsplatser. 

 

Som jag nämnde tidigare uppkom orden vi och dom upprepande gånger under 

intervjuerna. Dock användes inte ordet dom i ett negativt tonfall, det tolkades däremot 

som att det finns tydliga skillnader mellan grupperna i skolan och att fokusgrupperna 

inte känner att de tillhör alla grupper, men också väljer vilka grupper de vill tillhöra. En 

stor hjälp till resultatet har varit att citaten visat vad informanterna själva säger och min 

tolkning av vad de sagt. Resultatet är dock mest baserat på intervjusvaren än 

observationerna.  

 

Eftersom jag utgår från det interkulturella perspektivet visas det då inte pågå en 

interkulturalitet mellan elever och grupper på skolan, då Ayda från grupp 1 sa att hon 

måste anpassa sig till andra grupper och alla andra höll med. Dock Rebecka från grupp 
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1 att hon idrottar med assyrierna/syrianerna på skolan, och enbart där kan det finnas ett 

interkulturellt samspel mellan eleverna.  

 

För att grupperingarna på skolan ska minskas bör de tydliga strukturerna 

uppmärksammas först av högre ledning på skolan. Det är viktigt att segregeringen i 

samhället som reproduceras på skolan förebyggs då detta är tydligt bevisat på att det 

påverkar människors hälsa. 

 

6. 2 Metoddiskussion 

För att få svar på syftet framförde jag två frågeställningar som var: 

1. Vilka sociala strukturer finns mellan grupper? 

2. Vilken uppfattning har eleverna om andra elevers sociala omgivning? 

För att få svar på frågeställningarna valde jag att utföra en observation under tre dagar 

och hålla intervjuer med två fokusgrupper där grupperna bestod av elever som jag valde 

ut. Jag kunde få svar på första frågeställningen dels genom mina observationer och dels 

genom informanternas sätt att svara på genom att frekvent nämna orden vi och dem. 

Andra frågeställningen kunde svaras genom intervjuerna och där var det tydligt vilka 

uppfattningar grupperna har om andra elever eller grupper i skolan.  

 

Observationerna gick bra att utföra under tre dagar men i och med att jag gjorde en 

observation där eleverna inte visste om vem jag var, eller vad jag gjorde på skolan så 

fick jag extra ögon på mig. Jag blev dock inte avslöjad så jag kunde fortsätta min 

observation. Under observationen fångade ett fåtal elever min uppmärksamhet och 

gjorde mig intresserad till att intervjua dem. Jag frågade eleverna om de ville ställa upp 

men det ville de inte även fast jag sa att de kan avvika under studiens gång. Om de 

skulle ställa upp så skulle det vara rättvist mot dom eftersom informanterna sa att de var 

stökiga, dom populära, och regerade skolan.  

 

Intervjuerna gick bra då fokusgrupperna fick diskutera med varandra och verkade vara 

genuina i sina svar. Dock borde jag haft längre intervjuer för att resultatet skulle bli så 

utförligt och djupt som möjligt. En anledning till att det finns en risk för att det inte blev 

som tänkt kan ha varit att informanterna kanske inte fick möjlighet att få förklara sig. 

Jag skulle kunna hålla individuella intervjuer för att kunna gå i djupet med frågorna 

men då skulle det vara möjligt att de inte kan reflektera med andra. Däremot skulle 
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informanterna kunna få några extra sekunder på sig att tänka ut sitt svar innan någon 

annan informant hinner svara före.  

 

En datainsamlingsmetod som skulle ge ett bredare resultat skulle kunna vara enkäter 

som skickas ut till alla elever i tredje året. Eleverna skulle då ha tid på sig att svara på 

frågorna i lugn och ro, dessutom skulle det vara helt anonymt för dem. En nackdel 

skulle dock vara att jag kanske inte skulle få en möjlighet till att lyssna på svaren 

snarare än att läsa svaren på papper. En stor fördel till datainsamlingsmetoden som jag 

använde var mina fältanteckningar som jag gjorde under tiden jag observerade. Dessa 

har varit till hjälp för mig för att kunna gå tillbaka och resonera kring det jag såg och 

kände. Det var som en trygg vägg under studiens gång eftersom det var tankar och 

känslor som skrevs ned på datorn direkt efter att något tagit min uppmärksamhet.  

 

För att komplettera undersökning ytterligare borde jag ha varit på skolan och observerat 

eleverna en längre tid då det skulle vara rättvist för eleverna, och skolan. Det optimala 

vore om jag hade intervjuat ledningen på skolan för att se om de arbetar för att 

förebygga strukturerna på skolan eller om det är en fråga som ignoreras, då detta i 

faktum är ett problem i mångkulturella städer och skolor.  
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7 Slutsats och vidare forskning 
Då syftet med studien är att studera sociala strukturer är den viktigaste slutsatsen som 

kan dras av studien det faktum att det finns sociala strukturer på skolan. Studien har 

visat att det finns en synlig uppdelning då skillnaderna mellan grupperna på skolan 

bland annat är i grund till modersmål, ursprung, intressen, agerande och rörelser på 

skolan. Samlingsplatserna har en betydelse för uppdelningarna på skolan, då alla elever 

inte känner sig tillräckligt bekväma att befinna sig på. Uppfattningar som eleverna har 

om andra elevers sociala situation är att de dels är stökiga och högljudda. Elever 

upplevde att de behöver anpassa sig till olika grupper för att känna tillhörighet. Studien 

har visat att det finns föreställningar om ras och etnicitet som är i grund till bland annat 

grupperingar på skolan bland etniskt svenska och andra generationens invandrare. 

 

För att förebygga de sociala strukturerna mellan etniskt svenskar och invandrare och 

andra generationens invandrare anser jag att det bör tillföras ytterligare svensk 

forskning. Immigranter och flyktingar söker sig till Sverige dagligen och det är i vikt att 

de ska känna sig välkomna för att dels vilja integreras i samhället. Det bör tillföras 

omfattande studier i fokus för integration och emot segregation för att människohälsan 

ska vara så jämlik som möjligt.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1.  

Hej! 

 

Jag heter Elisha Shabou och är en student som läser det hälsopedagogiska programmet 

på Högskolan i Gävle. Jag är inne i min sjätte och sista termin där jag ska skriva ett 

examensarbete i pedagogik med huvudämne sociala strukturer. 

 

Syftet med studien är att undersöka sociala strukturer på en gymnasieskola. Med er 

hjälp och tillstånd vill jag observera elevernas rörelser och aktiviteter under raster och 

intervjua de i två grupper. Jag är tacksam om jag kan få lite hjälp av skolan att skapa två 

fokusgrupper bestående av 4-5 elever som kan tänka sig vara med i studien. Intervjuerna 

tar mellan 20-30 minuter och jag kommer använda mig av ljudinspelning. Det är dock 

upp till eleverna och dom får bestämma om jag kan spela in dom eller inte.  

 

Deltagandet är frivilligt och vill eleverna avsluta sin medverkan är det fritt att göra det 

när dom så önskar under studiens gång. Det färdigställda arbetet kommer att publiceras 

på databasen DiVA. Skolans namn kommer inte vara möjligt att identifiera i den färdiga 

studien som publiceras på DiVA. 

 

Om ni har några ytterligare frågor är ni välkomna att ta kontakt med mig eller min 

handledare för mer information. 

 

Jag ser framemot att få träffa eleverna, jag vill dessutom tacka er i förhand för ert 

medverkande! 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisha Shabou  hh12esu@student.hig.se Tel nr. mob: 0723157003 

 

Handledare: Elisabeth Hedlund ehd@hig.se 
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9.2 Bilaga 2 

Hej! 

 

Jag heter Elisha Shabou och är en student som läser det hälsopedagogiska programmet 

på Högskolan i Gävle. Jag är inne i min sjätte och sista termin där jag ska skriva ett 

examensarbete i pedagogik med huvudämne sociala strukturer. 

 

Syftet med studien är att undersöka sociala strukturer på en gymnasieskola. För att 

undersöka de sociala strukturerna på skolan har jag, med ert samtycke, planerat att 

observera och intervjua er. Intervjuerna tar mellan 20-30 minuter och jag kommer 

använda mig av ljudinspelning. Det är dock upp till Er och ni får bestämma om jag kan 

spela in er eller inte.  

 

Deltagandet är frivilligt och vill Ni avsluta er medverkan är det fritt att göra det när Ni 

så önskar under studiens gång. Det färdigställda arbetet kommer att publiceras på 

databasen DiVA. Skolans och ert namn kommer inte kunna identifieras i arbetet. 

Intervjumaterialet kommer att finnas på Högskolan i Gävle ett år efter att arbetet är 

publicerat på DiVa. 

 

Jag vill dessutom tacka er för ert medverkande! 

 

Datum ___________ 

Underskrift elev     Elisha Shabou 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisha Shabou  hh12esu@student.hig.se Tel nr. mob: 0723157003 

 

Handledare: Elisabeth Hedlund ehd@hig.se 
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9.3 Bilaga 3 

Intervjufrågor till elever 

 

1. Hur ser er sociala situation ut på skolan? 

2. Har ni samma umgänge på fritiden som i skolan? 

3. Hur kom det sig att ni umgås? 

 - (om undran vad som menas med frågan, vad har ni gemensamt?) 

4. Engagerar ni er med andra grupper i skolan? 

  Om nej men vill, känner ni att ni måste uppnå vissa krav för att engagera er med 

andra   grupper? 

  Om nej och vill inte, vad får er att inte vilja? 

  Om ja, vad får er att göra det? 

5. Vad har ni för uppfattningar om andra grupper i skolan? 

 - (andra grupper kan vara umgängen som ni inte umgås med) 

6. Efter observationen märkte jag att ni samlades på ett ställe oftast, varför där? 

  Om trygghet, vad får er att känna er att uppleva otrygghet i andra områden i 

skolan? 

 - (om detta inte uppstår under observationen kommer inte frågan att 

ställas) 

 

 


