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Vilken syn har man i grundskolan, på individen och individens utveckling? Befrämjar 

grundskolan eller klarar den av ett erkännande av individen? Vad krävs för att i grundskolan 

skapa en miljö av erkännande? Vilken möjlighet har individen idag att utvecklas individuellt i 

den svenska grundskolan på högstadienivå? Dessa frågor har jag med hjälp av ett kvalitativt 

angreppssätt föresatt mig studera närmare. Den teoretiska ansatsen i uppsatsen är dels Charles 

Taylors teori om vikten av erkännande, men också Axel Honneths vidareutveckling av 

diskussionen runt erkännande. Jag kommer också att ge en kortare introduktion till symbolisk 

interaktionism och koppla detta till det empiriska materialet. Studiens empiriska material 

baseras på ett antal semistrukturerade djupintervjuer med lärare på två skolor och 

gruppintervjuer med elever. På den ena skolan har jag intervjuat ”vanliga” lärare, och på den 

andra har fokus legat på ett läxhjälpsprojekt och intervjuerna här har genomförts med 

personen som leder projektet och hans elever. 

Studiens empiriska material visar att bland de lärare jag intervjuat anser man inte skolan ha 

särskilt stor roll i elevernas identitetsutveckling, medan man inom läxhjälpsprojektet anser 

skolan ha en stor roll i elevernas identitetsutveckling. Studien visar också, till teoriernas 

fördel, att erkännande är viktigt för att uppnå goda resultat. I min studie har några specifika 

beröringspunkter framkommit, vilka måste anses viktiga för att kunna skapa en miljö av 

erkännande, bland annat kontinuitet, dubbelt erkännande, byggandet av broar in i grundskolan 

etc. 
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1. Inledning  

 

När jag i lösa termer satt och funderade kring vad jag skulle vilja skriva en eventuell 60-

poängsuppsats i sociologi om, fanns det en flera alternativ. Sociologi omfattar mycket  och de 

flesta företeelser täcks in i det. Dock utkristalliserades eller återkom i mitt funderande 

kontinuerligt ett ämne, nämligen skolan. Skolan i sig är ett mycket ”stort” samhälleligt 

fenomen, där flera olika vetenskapliga discipliner kan hitta sina inriktningar att studera 

närmare. Det som alltmer började fånga mitt intresse handlade om individen. I den offentliga 

debatten talas det ofta i termer av att Sverige skall skapa Europas ”bästa skola”, Sveriges 

elever skall vara ”bäst i Europa”, det vill säga, det handlar om kollektivt uppsatta mål, vilka 

den svenska grund- och gymnasieskolan skall arbeta för. Med denna strävan i åtanke 

funderade jag över individen, vilken roll har denne i grundskolan idag? Vilken syn har man 

på individen i den svenska grundskolan? Frågor som ofta förbises i den offentliga debatten. 

En av anledningarna till mitt intresse för grundskolan är dess starka förankring i 

välfärdssamhället. Skolplikten omfattar alla, ingen undantagen, och barnen och ungdomarna 

tillbringar under nio år nästan halva sin vakna tid i denna institution. Att då tro att den 

svenska grundskolan inte skulle ha något inflytande på den individuella såväl som den 

kollektiva identiteten vore befängt (grad av inflytande kan naturligtvis diskuteras). Normer 

och regler, svar på frågor och intellektuell vägledning etc., är delar som grundskolan föresatt 

sig ge till barnen. Det handlar därmed inte bara om att tillgodose ett specifikt kunskapsbehov, 

utan också om att ge en mer allmän orientering. 

När jag höstterminen 2002 läste Charles Taylors essä, ’Det mångkulturella samhället och 

erkännandets politik’, väckte denna någonting hos mig. Delar av hans resonemang upplevdes 

som synnerligen vettiga och där fanns en enkelhet och stringens som gjorde den teoretiska 

diskussionen lätt att följa. Överhuvudtaget upplevde jag boken som ett viktigt inslag i 

debatten. Framförallt var det de inledande 30 sidorna i essän som jag fastnade för, nämligen 

den mer allmänna diskussionen kring vikten av erkännande. När jag bestämde mig för att 

skriva om skolan dök Taylors essä upp. Varför inte se närmare på den svenska grundskolan 

utifrån ett erkännande-perspektiv? Hur arbetar man i grundskolan för den enskilde individens 

erkännande? Vilka möjligheter har den svenska grundskolan att ta tillvara och hjälpa den 

enskilde att utveckla sin egen identitet? Frågor om erkännande som Taylor i sin essä 
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adresserar inte explicit på skolan utan diskuterar på ett mer generellt plan. Vid lite 

efterforskning insåg jag att det inte fanns en uppsjö av litteratur på ämnet erkännande (allt är 

naturligtvis relativt), men jag fann en författare som i Taylors fotspår skrivit en bok om 

kampen för erkännande, (på engelska, ’The struggle for recognition’) Axel Honneth. Att då 

använda mig av Honneths bok såg jag som en fördel just för att kunna få kompletterande 

perspektiv och ansatser. 

Inledningsvis kommer denna uppsats att behandla arbetets metodologiska karaktär. Jag 

kommer i metodavsnittet att diskutera upplägg, struktur och urval. Därefter följer ett 

teoriavsnitt i vilket jag  i stora drag redogör för min huvudsakliga teoretiska ansats, som är 

erkännande. I slutet av teoriavsnittet gör jag en tillbakablick, för att analysera ursprunget till 

erkännande begreppet, var det kommer ifrån, och vilka tankar och idéströmningar som 

inspirerat det, allt för att ge en helhetsbild och bredare förståelse. Nästa avsnitt handlar om 

symbolisk interaktionism, ett teoretiskt perspektiv som är intressant i sammanhanget både på 

grund av dess syn på interaktionens betydelse för individens utveckling och på grund av att av 

att skolan är en viktig arena för kommunikation och interaktion. Efter redogörelsen för de 

teoretiska utgångspunkterna följer en intervjusammanfattning som består av intervjucitat, 

tankar och reflektioner. Min avsikt är att i så hög grad som möjligt, och på begränsat 

utrymme, återskapa intervjusituationen för läsaren. Till sist kommer en analys- och 

diskussionsdel, där det teoretiska och empiriska materialet diskuteras. 

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Som nämndes redan i inledningen är syftet med denna uppsats att utifrån ett sociologiskt 

perspektiv studera och analysera vilken roll erkännandet av individen har i grundskolan och 

hur grundskolan arbetar för individen. Detta syfte kan konkretiseras i  frågor som:  Vilken syn 

har man i grundskolan på individen och individens utveckling? Befrämjar grundskolan eller 

klarar den av ett erkännande av individen? Vad krävs för att i grundskolan skapa en miljö av 

erkännande? Vilken möjlighet har individen idag att utvecklas individuellt i den svenska 

grundskolan på högstadienivå ?  
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Syftet är att utifrån en teoretisk bas, som talar om vikten av erkännande för att  som individ 

utvecklas i en positiv riktning, ta reda på hur man arbetar med detta i skolan? Eller om man 

inte gör det, varför i så fall?  

 

3. Metod 

 

För insamling av empiriskt material har jag valt att använda mig av ett kvalitativt 

angreppssätt. Den främsta anledningen till detta är att min inriktning,  erkännande, är en på 

många sätt diffus eller icke exakt inriktning.  Det är snarare ett begrepp som manar till 

diskussion runt tolkning och innebörd, vilket  jag i denna uppsats föresatt mig att göra. 

Min vilja har varit, att utifrån semistrukturerade intervjuer, angripa diskussionen och försöka 

närma mig intervjupersonens egna perspektiv. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är 

att de gör det möjligt för de tillfrågade att besvara frågor i egna termer, något som 

standardiserade intervjuer inte tillåter (May, 2001, s.151). Intervjuerna har varit, till viss del, 

tematiskt uppbyggda. Jag har haft områden runt vilka jag har ställt frågor. Exempelvis har ett 

tema varit synen på individen, i stora drag, i skolan idag. Vilken ställning har individen i 

förhållande till kollektivet? Vilken roll har skolan i individens identitetsutveckling? osv. 

Varje tema har tjänat som inkörsport till diskussion. Mitt mål har varit att samla in det som 

Mats Alvesson och Stanley Deetz talar om i sin bok ’Kritisk samhällsvetenskaplig metod’, 

nämligen intervjupersonens erfarenheter, kunskaper, föreställningar och intryck, vilka lyfts 

fram som nödvändiga för att den kvalitativa metodiken skall tjäna sitt syfte (Alvesson, Deetz, 

2000, s.82).  

Under inledningsfasen av uppsatsen var jag också tvungen att göra ett urval. Mitt första urval 

bestod i att begränsa studien till högstadiet. Grundskolan omfattar nio årskurser och det vore 

allt för omfattande att täcka in hela grundskolan. Anledningen till att jag valde högstadiet var 

att eventuella intervjuer med elever skulle gynnas av detta, just på grund av att eleverna inte 

karakteriseras som barn och att den reflekterande förmågan är större än hos lågstadie- och 

mellanstadie barn. Jag inledde med att ta kontakt med några högstadieskolor i Lund. Dock 

insåg jag ganska snabbt att det inte skulle komma att bli så enkelt att få tillträde, vilket jag 

inledningsvis trott. Många faktorer kan ha spelat in, men en betydelsefull faktor har säkert 
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varit att man inom grundskoleverksamheten i Lund är mycket van vid studenter och forskare, 

så att en känsla av ”ännu en student” infinner sig. I varje fall är det min tolkning av 

problemet. Jag kände mig, av tidsbrist bland annat, tvingad att hitta en annan väg och valde 

då att att bege mig till min hemstad för att försöka få tillträde där. Det visade sig betydligt 

lättare. När jag bestämt mig för skola tog jag kontakt med rektorn i den utvalda skolan. Denne 

lämnade ut min målbeskrivning till lärarna, som de sedan själva fick ta ställning om de ville 

vara med eller ej. Två manliga lärare hörde av sig, vilka jag senare intervjuade. Jag försökte 

också få till stånd intervjuer med elever på skolan i min hemstad Men på grund av tidsbrist 

och, utifrån min tolkning, något bristande intresse från skolans sida, blev det tyvärr inga 

intervjuer med elever.  

Av min handledare fick jag, under inledningsfasen, tipset att ta kontakt med en skola i Malmö 

där ett projekt bedrivs för integration i skolan. Projektet leds av en invandrad man och jag 

tyckte det lät intressant för min uppsats, och beslutade mig för att ta kontakt. Att få tillträde 

hit visade sig inte vara några problem, och jag genomförde två intervjuer med mannen som 

leder det kommunala projektet med integration i skolan som mål. Naturligtvis kan man 

diskutera hur mina empiriska data påverkats av att det var i huvudsak tre män jag intervjuade 

och inga kvinnor, men då min studie ej behandlar eventuella skillnader mellan könen utan 

deras åsikter i rollen som professionella är detta kanske mindre viktigt. Jag vill dock göra 

läsaren uppmärksam på detta och eventuellt göra egna ställningstaganden i frågan. 

Att skolan i Malmö kom med i bilden var inget jag från början föresatt mig, men när 

erbjudandet om kontakt kom, insåg jag snart att arbetet vid skolan var något som i allra 

högsta grad låg nära det jag ville undersöka. Intervjuerna här, gick till på samma sätt som i de 

i min hemstad. Utifrån temana fördes en diskussion. Kanske blev intervjuerna i Malmö något 

skarpare i vissa hänseenden på grund av att jag redan hade samlat in data och hade därmed 

dessa i ryggen när jag kom dit. Jag insåg också ganska snabbt att projektet är mycket 

intressant och att man skulle haft betydligt mer tid för att kunna följa upp alla de spår som 

följde under intervjuernas gång. 

Jag fick också möjlighet att intervjua elever som är en del av projektet. Eleverna är mellan 13 

och 15 år. Dessa intervjuer genomfördes i form av gruppintervjuer, med mellan två och fem i 

varje grupp. 
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Jag kommer inte att gå djupare in på intervjuerna här, utan hänvisar instället till 

intervjusammanfattningen längre fram i arbetet. 

Intervjuerna spelades in på band för att underlätta bearbetning av material. Ingen av 

intervjupersonerna hade några problem med bandspelaren. Intervjuerna med lärarna i min 

hemstad varade mellan 45 till 50 minuter och mina två intervjuer med mannen som driver 

läxhjälpsprojektet tog sammanlagt cirka en timme. Intervjuerna med eleverna tog mellan en 

kvart och tjugo minuter per intervjutillfälle. När data samlats in skrevs all data ut, ordagrant, 

för att inte missa något av sammanhanget. Naturligtvis fanns där delar som var mindre 

intressanta och kanske inte behövts ta med vid en intervjuutskrift, men jag ville inte riskera 

att förlora sammanhanget.  

 

4. Teori 

 

Som nämndes i inledningen kommer jag i denna del att ta upp ett av huvudbegreppen för 

denna uppsats – erkännande. Dels kommer jag att presentera huvuddragen i Charles Taylors 

resonemang runt erkännande, detsamma gäller för Axel Honneth, dels kommer jag att 

genomföra en djupdykning kring roten till erkännande begreppet, i avsikt att öka och bredda 

förståelsen av detsamma. Jag kommer också att ge en kort, översiktlig introduktion till 

symbolisk interaktionism. 

 

4.1 Erkännande och individens möjligheter - En inledande syn 

 

I inledningen till Charles Taylors bok, ’Det mångkulturella samhället och erkännandets 

politik’ formulerar Amy Gutmann några intressanta och högst relevanta frågor, varav den ena 

lyder, ”Kan medborgare med olika identiteter representeras som jämlikar, om de offentliga 

institutionerna inte erkänner våra särskilda identiteter utan bara våra mer allmänt delade 

intressen vad gäller medborgerliga och politiska rättigheter, inkomster, hälso- och sjukvård 

och utbildning?” (Taylor, 1994, s.17f) 
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Linjen i nutida liberalism handlar, enligt Amy Gutmann, bland annat om att vår brist på 

identifikation med offentliga institutioner är det pris medborgarna tvingas betala för att leva i 

ett samhälle som jämlikar, oberoende av våra partikulära identiteter. Det är just den 

neutraliteten hos de offentliga institutionerna som skyddar vår frihet (Taylor, 1994, s.18) 

Gutmann menar att liberala demokratier inte kan betrakta medborgarskap utifrån en universell 

identitet. Redan John Stuart Mill och Ralph Waldo Emerson insåg, säger Gutmann, att 

människor är unika, kreativa och självskapande individer. Hon är dock tydlig med att påpeka 

att bilden av den unika, självskapande människan inte skall förväxlas med den ”atomistiska” 

individen som skapar sin identitet och når sina mål oberoende av andra. Istället ställer sig 

Gutmann på samma linje som Taylor, nämligen att den mänskliga identiteten skapas 

dialogiskt (Taylor, 1994, s.21). Därmed kommer ett samhälle som erkänner individuell 

identitet att vara ett samhälle som präglas av diskussion och dialog. 

 

4.2 Erkännande och misskännande 

 

I samband med diskussionen kring erkännande är det nödvändigt att använda sig av begreppet 

identitet. Därmed kan det vara av godo att försöka sig på någon form av definition av just 

begreppet identitet. Identitet som begrepp, skulle jag våga påstå, tillhör nog ett av de svårare 

begreppen inom sociologi att definiera och operationalisera, och det hade inte varit några 

problem att skriva en hel uppsats i ämnet. Det skulle dock ta för alltför mycket plats att mera 

ingående penetrera begreppet, och jag har valt att använda mig av Charles Taylors definition 

som jag anser kort och koncis, vilket är precis vad som behövs. 

Taylor definierar identitet som en persons uppfattning om vem han eller hon är, och vad som i 

grunden karakteriserar honom eller henne som människa. Hans tes är att vår identitet delvis 

formas av andras erkännande eller  frånvaron därav, och ofta av misskännande, så att en 

person eller en grupp av människor kan lida verklig skada, drabbas av en verklig 

förvanskning om människorna eller samhället runt omkring dem återspeglar en inskränkt eller 

förnedrande eller föraktlig bild av dem” (Taylor, 1994, s.37). Misskännande av en individ ller 

en grupp kan vålla skada genom att det kan verka som en form av förtryck. 
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Taylor beskriver följderna av misskännande som att det kan orsaka djupa sår hos den eller de 

som utsätts för det. Därmed är erkännande inte bara en artighet utan ett livsnödvändigt 

mänskligt behov. 

Taylor menar att när de rigida sociala hierarkierna bröt samman, och dessa högljutt 

ifrågasattes, skapade detta också något av instabilitet för vår identitet. Vi hade inte längre de 

stora metanarrativen att luta oss mot, vi var plötsligt utelämnade. Just den instabilitet som 

präglar dagens moderna identiteter gör erkännande än mer viktigt menar han (Elliott, Turner, 

2001, s.264f). 

Axel Honneth är en tysk teoretiker som också diskuterar vikten av erkännande. I sin bok, 

’The struggle for recognition’ (Honneth, 1995), diskuterar han betydelsen av sociala 

relationer för utvecklingen och ”underhållet” av en persons identitet. För att bli en autonom 

individ krävs, enligt Honneth, att vi utvecklar självförtroende, självrespekt och självaktning. 

Dessa tre sätt att relatera till sig själv kan enbart skapas intersubjektivt, genom att få 

erkännande. Honneth använder också ett liknande begrepp som Taylor för misskännande, 

’disrespect’. Precis som i fallet med misskännande, kan disrespect åsamka skada genom att 

det förändrar självbilden, som skapats intersubjektivt.  

Honneth har hämtat inspiration till disrespect begreppet från Hegel (eller för att använda 

Hegels term ’Missachtung’). Både Hegel och Mead talade om den speciella känslighet som 

finns inneboende i människan för disrespect. Känsligheten beror i hög grad på det starka 

interna band som finns mellan individualisering och erkännande (Honneth, 1995, s.131). 

Honneth ger exemplet med Meads ’me’ begrepp, vilket är en del av en persons självbild; 

självbilden är i hög grad beroende av uppbackning från andra, om inte uppbackningen eller 

stödet finns där, finns risken att en individs självbild bryts ned. 

 

4.3 En historisk tillbakablick och de legala rättigheternas framväxt 

 

Under slutet av 1700-talet växer en ny uppfattning om individuell identitet fram. Man börjar 

tala om något som liknar en individualiserad identitet, där identiteten är något personligt och 

något som jag upptäcker hos mig själv. I kölvattnet till denna uppfattningsförändring följer ett 
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ideal vilket handlar om att vara trogen sig själv och sitt särskilda jag. I detta sammanhang gör 

Taylor en referens till Lionel Trillings studie ’Sincerity and Authencity’, vilket Taylor 

benämner ”autencitetens” ideal (Taylor, 1994, s.39). 

Grunden till denna diskurs går att finna i den föreställning som också växer fram under 1700-

talet, nämligen den att människor är utrustade med en moralisk känsla, liknande en intuitiv 

känsla, för vad som är rätt respektive fel. Därmed skapas ett förhållningssätt där den inre 

rösten blir viktig, då den ger oss vägledning i sökandet efter vad som är ”rätt”. Att vara i 

kontakt med våra känslor blir därmed av moralisk och självständig betydelse, något vi måste 

uppnå för att bli fullt mänskliga (Taylor, 1994, s.40). Rousseau var inne på samma linje när 

han menade att vi vinner moralisk frälsning om vi kommer i autentisk moralisk kontakt med 

oss själva. 

Ur den individuella moraliteten framkommer autencitetens ideal, bland annat genom, menar 

Taylor, Johann Gottfried Herder. Herder lade fram idén om att vi alla har ett eget sätt vara 

mänskliga på. Detta är i korta drag det Taylor menar har gått i arv till oss. Detta moraliska 

ideal att vara i kontakt med sig själv och sin inre natur riskerar att gå förlorad om yttre 

likriktning blir alltför stark. Att då vara trogen sig själv blir detsamma som att vara trogen sin 

egenart, vilket är något jag kommer att artikulera och utveckla. 

Zygmunt Bauman skriver i sin bok ’Det individualiserade samhället’ om vad han menar 

kännetecknar idén om individualisering, nämligen att individen frigörs från den tillskrivna, 

nedärvda och medfödda bestämningen av hennes sociala karaktär. I korthet förvandlas alltså 

identiteten från något ”givet” till en  ”uppgift” (Bauman, 2002, s.176). 

I detta sammanhang är det naturligtvis viktigt att titta närmare på vad det är som rent faktiskt 

har möjliggjort den grad av emancipation av den enskilde individen, nämligen framväxten av 

legala rättigheter. Ett av modernitetens kännetecken har varit utvecklandet av principen om 

att varje individ är fri, vilket har haft en universell karaktär. Även denna åskådning kan man 

spåra till upplysningens dagar, då synen på subjektet sakta men säkert förändras. Från att ha 

varit en del av en massa, som utgör samhället, ökar individens status i förhållande till massan. 

Individen blir en legal enhet, med rättigheter vilka kan åberopas mot kollektivet. Det är en 

förändring av yttersta vikt. Honneth presenterar i ’The struggle for recognition’ två 

intressanta begrepp vilka ger perspektiv på resonemanget ovan. Rudolph von Ihering gör en 

uppdelning som svar på frågan vad det är hos en annan människa som respekteras i 
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framväxten av ett modernt samhälle. Den första delningen handlar om ’legal recognition’ och 

innebär en universell respekt för individens fria vilja. Den andra delningen handlar om vad 

Ihering kallar ’social regard’ och har att göra med erkännandet av mänskliga insatser vilkas 

värde är mätbara mot graden av hur samhället anser dem signifikanta (Honneth, 1995, s.112). 

Det går inte att i resonemanget som förts på de föregående sidorna undvika att ta upp den 

legala biten, eller det rättsliga förfarandet, när det gäller synen på individen och dennes 

rättigheter, då detta är det enda bevis vi har på att förändring skett. 

 

4. 4 Symbolisk interaktionism 

 

En av de främsta företrädarna för den symboliska interaktionismen anses vara George Herbert 

Mead.  Mead menade att grunden för socialt beteende innebär att minst två personer beaktar 

varandra och blir stimuli för varandra i en process karakteriserad av interaktion och 

kommunikation. Jaget eller ”the Self”,  utvecklas ur social interaktion. Mead delar upp en 

människas personlighet i två delar, ”me” och ”I”. Vårt ”me” är det vi använder i vårt stabila 

liv och har en långsam förändringsprocess. ”I” är individens respons på omgivningens åsikter 

och beteenden. ”Me” och ”I” samverkar med varandra, där ”I” är vår mer spontana del, en 

spontanitet som inte vore möjlig om inte ”me” utövade en viss styrning på ”I”. ”I” påverkar 

därmed ”me” till att förändra sig, medan ”me” fungerar som en nödvändig broms (Trost, 

Levin, 1999, s.43). Närmaste omgivningen kallar Mead de signifikanta andra, och är de som 

deltar i den process av växelverkan mellan ”me” och ”I”. Till en början, barnets första 

levnadsår, utgörs de signifikanta andra av mamma, pappa etc., det vill säga de allra närmaste. 

Denna krets kommer med tiden att vidgas ju äldre barnet blir. Mead nämner också något han 

kallar den generaliserade andre vilka får symbolisera ”där ute i världen” det vill säga, ”man”, 

”folk” eller ”samhället” (Månsson (red), 2000, s.161). 

En annan förgrundsgestalt inom den symboliska interaktionismen är Charles Horton Cooley. 

Cooley intresserade sig för vårt sociala jag, vilket han menade är intressant för att förstå en 

människa. Det sociala jaget formas av omgivningens uppfattning och bedömning av oss och 

det består, menar Cooley, av tre huvudsakliga komponenter: 

• vår föreställning om hur vi ter oss för andra, 
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• vår föreställning om den andra personens bedömning av oss och  

• en känsla, positiv eller negativ, som uppstår ur dessa föreställningar. 

             (Trost, Levin, 1999, s.39) 

Ibland görs jämförelser mellan symbolisk interaktionism och psykoanalys för att ge en bild av 

motsättningarna mellan dessa två åskådningar. Psykoanalysen lägger stor vikt vid den 

biologiska utvecklingen av mänsklig identitet, medan den symboliska interaktionismen lägger 

tonvikt på den socialisations process varje individ ingår i. Symbolisk interaktionismen menar 

att jaget är en dynamisk process som hela tiden interagerar med både sig själv och med andra 

(Trost, Levin, 1999, s.93). 

 

5. Intervjuer 

 

5. 1 Sammanfattning intervjuer 

 

Den första intervjun jag gjorde genomfördes på en skola i min hemstad. Läraren jag 

intervjuade var en man som arbetat åtta år som lärare. I fortsättningen kommer han att 

benämnas Kent. 

Då intervjun var den första jag gjorde, visste jag inte riktigt vad jag hade att vänta, hur skulle 

intervjun flyta på? Skulle han förstå mitt syfte etc? Därmed blev den första intervjun något av 

en testintervju, vilka reaktioner fick jag på frågor? Vilka frågor uppstod det resonemang 

kring? Vilka följdfrågor borde jag ställt etc? I det stora hela flöt intervjun på relativt bra. 

Ibland upplevde jag det som att jag höll på att tappa tråden, och försökte då styra in intervjun 

på rätt spår igen. 

Min andra intervju genomfördes också i min hemstad, på samma skola som föregående. När 

jag satte mig ner och inledde intervjun med den manliga läraren, hade jag lite mer råg i 

ryggen än vid första. En känsla som jag vid ett tidigt skede i intervjun erfor, var att Adam 
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redan innan funderat ut vad han ville ha sagt. Att intervjupersonen funderar och reflekterar 

innan intervjun behöver ju inte vara en nackdel, dock upplevde jag det ibland som svårt att få 

direkta svar på frågor, utsvävningarna var många och rörde sig runt många teman. 

Mina resterande intervjuer genomfördes på en skola i Skåne. En skola med en hög andel 

invandrareelever. Den har ansetts som en problemskola, men har blivit lugnare. Min 

huvudintervju genomfördes med en invandrad man som leder ett kommunalt projekt med 

mångfald och integration i skolan som mål. Huvuddelen av projektet består av läxhjälp, i 

framför allt matematik. Det är Ali själv som håller i den frivilliga läxhjälpen för elever. Han 

har alla typer av elever, allt från ”mvg-elever”, till underkända elever som behöver mycket 

hjälp och stöd. 

Med Ali gick intervjuerna bra. Svaren var direkta, och jag upplevde att det fanns eftertanke 

bakom svaren. Intervjun upplevdes aldrig stressad, och jag hade tid att fundera över nästa 

fråga. Jag fick också känslan av att Ali svarade mer direkt, i jämförelse med Kent och Adam. 

Om detta beror på hans position som en något av en utomstående i förhållande till övriga 

lärare i lärarkollegialet kan diskuteras.. 

Utöver de två intervjuer jag genomförde med Ali, gjorde jag även gruppintervjuer med elever 

som ingår i läxhjälpen. Det var en blandad skara elever, allt från så kallade ”mvg-elever” till 

elever med mer problem. Dock fick jag inte alltid så utförliga svar från dessa elever som jag 

hoppats. Med tanke på deras ålder, 13-15 år, kan man förstå känslan av att inte vilja sitta och 

svara öppenhjärtigt på frågor ställda av en totalt främmande person. Hade jag haft mer tid 

hade det kanske varit en god idé att tillbringa mer tid med eleverna på lektioner, och på  det 

sättet lära känna dem. Detta hade kanske kunnat öka möjligheterna till att i högre utsträckning 

få tillgång till deras tankar, funderingar och åsikter. 

Överlag har intervjuerna gått bra, dock insåg jag tidigt, att det på en del ställen skulle behövts 

kompletterande intervjuer. Ämnet manar, som nämnts tidigare, till diskussion. Men den 

fastställda tiden för uppsatsarbetet har nödvändiggjort en begränsning. 
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5.2 Intervju 1 

 

Kent har arbetat som lärare i sju år, är 41 år gammal och undervisar i SO-ämnen och svenska. 

Han har jobbat sex år på den nuvarande skolan och ett år på en annan. 

Jag upplevde det som viktigt att redan i inledningsskedet visa vad jag var intresserad av ta 

upp diskutera, vilken linje intervjun ämnade hålla. Därmed inledde jag med att fråga vad han 

ansåg att grundskolan har för syn på individen idag: 

”Jag tycker att det utvecklats mer och mer mot individen, alltså man individanpassar 
i dom flesta ämnen, det är inte så statiskt att man bara individanpassar grundskolan, 
utan går man i sjuan, åttan eller nian, så kan man läsa gymnasiematte. 
Kunskapsmässigt har det blivit mycket mer individualiserat.” 

Som följdfråga till detta tyckte jag att det kunde vara intressant att se om det har förändrats på 

bara dom åren Kent har jobbat? 

”jaa, det är mycket är mycket mer diskussion runt det och att det ska vara så, men får 
ju ändå inte gå ifrån det här med grupper och så, att man kan samarbeta.” 

Intrycket han gav här var med den tydlighet han poängterade samarbetsbiten, han nämnde 

flera gånger hur viktigt det är att man som elev inte enbart sitter och arbetar själv. 

Jag intresserade mig vidare, för vilka fördelar han kunde se med att arbeta mer individuellt, 

”Ja, att man får tänka själv, ta ansvar för vad du gör, det ökar ens egen utveckling, 
nackdelen är ju att det kan vara tråkigt att sitta ensam, man har inte så många att 
bolla med, det kan bli stelt på något vis.” 

I anslutning till det ställde jag även frågan hur eleverna upplever det att arbeta självständigt, 

”När dom lär sig den här strukturen att klara av arbeten, så visst är det, när dom får 
den här aha-grejen, men det är klart att har man inte kommit till den här aha-
upplevelsen, och förstår hur man gör grejer, då kan det vara jobbigt.” 

Av svaret förstod jag vilken vikt Kent menar att aha-upplevelsen har för den fortsätta 

utvecklingen. Den uttrycks som väsentlig för att kunna ta till sig den mer individuella 

undervisningsformen. 

Efter dessa frågor gled vi över mer mot att diskutera klasstorlek och förmågan att ägna 

eleverna tid. Här gav Kent mig intrycket att det finns problem i många av hans klasser. Det 
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var med visst bekymmer i rösten han räknar upp hur många minuter olika moment tar innan 

lektionen är igång på fullt allvar, exempelvis få lugn i klassrummet, få igång vissa elever etc. 

När jag frågade kring identitetsutveckling och grundskolans roll i individens 

identitetsutveckling, uppstod en längre paus och sen svarade han, 

”Det är ju en hel del, jag tycker ju att, skolan…skolan är ju en del av deras liv, men 
föräldrar och sånt har ju en mycket viktigare roll när det gäller det här med 
identitetsutveckling. Dock ska vi ju ta upp en hel del saker som vi har kunskap om, 
men ibland tror jag att vi överdriver skolans roll i det hela, mycket.” 

Kents svar är något paradoxalt, då han först svarar, ”Det är ju en hel del”, för att slutet 

komma fram till att man överdriver skolans roll i det hela. Min nästa fråga var hur han 

menade? 

”Vi slår oss bröstet och säger, ”nu har vi lärt dom det och nu har vi lärt dom det 
andra, och nu har vi pratat om vad som är rätt och fel, brott och straff…” men allt 
fyller ju sin funktion, men jag tror inte att vi har så stor påverkan på vem dom är 
eller på deras identitet som många vill göra gällande” 

Kent var bestämd i sina svar, så jag bestämde mig för att gå vidare. I första frågan om vilken 

roll skolan har i elevernas identitetsutveckling, så nämnde Kent mot slutet av svaret exemplet 

med familjer med mycket problem och att han själv har elever med problematiska 

familjeförhållanden, så jag valde att fråga vilket inflytande skolan har att påverka familjer 

med problem? 

”Nej, det är, vi har ingenting, det enda vi kan göra, jag har som sagt haft ganska 
många sådana elever med problem hemma, och det enda vi kan göra är att se till att 
dom mår så bra som möjligt här i skolan.” 

Kent pratade mycket om trygghet och hur viktigt han tycker att det är att eleverna känner sig 

trygga i skolan, särskilt dom som inte upplever det hemma. Kent beskrev också hur skolan 

agerar då problem med droger eller annan kriminalitet uppstår, då bollas ansvaret över på de 

sociala myndigheterna. Samtidigt berättar han att uppfattningen bland många lärare är att det 

inte fungerar särskilt bra med de sociala myndigheterna i många fall. 
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5..3 Intervju 2 

 

Adam är 31 år gammal, har arbetat som lärare i åtta år, varav fyra på den nuvarande. Precis 

som i fallet med Kent, inledde jag med att ställa frågor kring förändringar som skett i skolan 

under de år som Adam arbetat. 

”Jag kan ju se att, sen jag kom ut från skolan 95’, nyutexaminerad, så har det ju 
stegrats det här med den sociala biten, väldigt betungande, och du är ju allt i allo som 
lärare egentligen. Du är ju både ett ideal, inte en förebild, men ett ideal för många 
unga människor. Sen föräldrabiten, där är väldigt mycket, den sociala biten igen, den 
tar på krafterna och man kan väl känna att undervisningen ibland blir lidande.” 

Adam gav svar som ett rinnande vatten, en fråga kunde utmynna i ett resonemang runt flera 

olika delar och problemområden. Jag förstod av både kroppsspråk och ansiktsuttryck, att den 

sociala biten verkligen upplevdes som betungande. Han nämner det också flera gånger under 

intervjun som att försäkra sig om att det gått fram. 

I samma andetag, nämner Adam också förmågan hos dagens lärare att hålla sig a’ jour med 

rådande utveckling: 

”du kan inte köra samma stencilblad som lärare kört genom årtionden, utan du måste 
vara väldigt fräsch och framåt, sen gör vi ju tabbar och fel, men det är ju på det man 
lär sig. Men väldigt mycket det här nytänkandet, man får vara ’up to date’, det 
kommer nya tankar hela tiden.” 

Adam återvänder till nytänkandet och framåtandan inom skolan längre fram i intervjun. 

Precis som i fallet med Kent, vill jag veta vilken syn Adam har på vilken syn skolan har på 

den enskilde individen? och om han upplever att den förändrats under de år han arbetat? 

”Jag tycker att man lägger mycket mer tid på den enskilde individen, man försöker 
så gott man nu kan. Till skillnad nu från innan, när man såg mer till klassen och 
körde ett och samma stuk, så försöker man blanda mer nu. Man försöker skräddarsy 
så gott man nu kan, så det är mycket mer till individen.” 

Vidare intresserade jag mig för skolan roll i individernas identitetsutveckling, jag ville veta 

Adams syn i frågan: 

”just med identiteten, det är mycket skolan ska stå för, och man lägger väldigt 
mycket ansvar på skolan. Ibland tar man ju ifrån föräldrarna den biten helt och hållet, 
och vi ska fostra också. Men vi kan inte göra allt, men visst, det här med identitet 
och våga stå för sin sak och att vi lever i ett demokratiskt samhälle, det är ju skolans 
skyldighet, sen kan jag känna att det blir för mycket, vi kan inte ta på oss allt.” 
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Både Kent och Adam, men särskilt Adam, hade en tendens att nästan gå lite i 

försvarsställning när denna fråga kom på tal. Istället för ett direkt svar på frågan, så inleder 

Adam med att tala om för mig att det är mycket skolan ska stå för. Intrycket jag fick var att 

frågan upplevdes som lite jobbig att diskutera. Samtidigt ser Adam problematiken med att 

arbeta med elever som befinner sig i början av sina tonår, där många, som Adam själv 

beskriver det, genomgår en identitetskris. Han ser också att i de fall där elever hamnar i 

socialförvaltningens register, har skolan misslyckats. 

Som intervjun med Adam fortskrider, upplever jag, för en stund, att jag tappat lite greppet om 

den. Adam pratar fort och mycket, han glider från det ena ämnet till andra, och det är svårt 

bryta in. Samtidigt som Adam pratar, försöker jag att hänga med och hitta viktiga följdfrågor 

att ställa. Det är dock inte bara negativt att Adam pratar mycket. Det krävs ingen större energi 

från mitt håll att hålla samtalet igång, och jag kan koncentrera mig på sammanhanget. Jag 

försöker i alla fall styra intervjun rätt igen. 

Vi börjar prata om individens möjligheter att göra fria val i skolan. Jag frågar Adam om man 

som elev har möjligheten att utveckla det man är duktig på eller tycker är roligt, exempelvis 

musik, sport eller konst etc. Jag får ett långt svar där Adam dels redogör för hur det har sett ut 

på den fronten, och hur det ser ut nu. I korta drag går metoden ut på att man arbetar i 

arbetslag, där varje arbetslag tar hand om och försöker tillgodose elevernas önskemål. Dock 

har detta sidoprojekt till arbetslagens ordinarie arbetsuppgifter falerat något, på grund av att 

arbetsbördan inom lagen blev allt för ojämn. 

Adam berättar också för mig om hur man förra terminen organiserade ute aktiviteter på den så 

kallade projekttiden, där eleverna själva kunde göra fria val och välja aktivitet. Dock gav inte 

ledningen sitt fulla stöd till detta projekt, då denna inte tyckte att det fanns utrymme i schemat 

att hinna med. Efter mycket om och men genomförs dock projektet, om än dock i begränsad 

form. 

Adam talar mycket om resurser. Något som känns helt naturligt i sammanhanget. Adam 

menar att mycket av att kunna dra igång projekt och aktiviteter för sina elever handlar om 

man kan vara två. Adam menar att han är lite rädd för att bli alltför beroende av att arbeta 

med någon annan, då man aldrig kan vara säker på om resurserna kommer att minska året 

efter och att samarbetet då upphör, 
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”Jag känner att det är en fara då, att man låses upp tillsammans med en annan lärare 
och jobbar jätte bra, och sen året efter så dras den resursen bort, och då står man där 
själv och lagt sig till med den vanan att vara två och hjälpas åt.” 

Jag förstår på Adam att han ser detta som ett stort problem, ovissheten från år till år. 

Samtidigt som han talar om samarbete och projekt tar han upp kontinuiteten i skolan. 

”Det är väl det som är problemet med skolan, att det är för kortsiktigt allt, utan den 
här kontinuiteten finns inte, utan ekonomin…” 

Jag nickar instämmande. Ordet ekonomi och skola, har på ett envist sätt hängt ihop, nästintill 

symbiotiskt, de senaste tio åren. Så jag kan förstå vad han talar om, även om jag inte är direkt 

insatt. Det räcker med vad man sett på nyheterna. Jag frågar vidare om Adam upplever det 

som om allt är på prov inom skolan? 

”Ja, alltså som på den här skolan, med pengar så att säga, det är alltid med tjänster 
räknat fram och tillbaka, och det gör personalen orolig också. Sen vet man ju aldrig 
när sista spiken i kistan slås så att säga. Just den här kontinuiteten är ju väldigt viktig 
för lärarkollegiet men också för eleverna.” 

Adam låter innerligt engagerad i frågan, och han berättar att han fört en dialog med ledningen 

om eventuella lösningar på problemet, 

”Jag pratade faktiskt med ledningen, och rektorn har varit väldigt fackligt engagerad 
i lärarförbundet, om man som lärare skulle kunna teckna som ett kontrakt att nu 
stannar jag här i fyra år, eller som min sexa som jag har följt upp till nian. Nu har jag 
haft dom i fyra år, jag inarbetat med elever och föräldrar och dom vet vem dom ska 
vända sig till.” 

Adam presenterar en bild av skolan som en miljö där det hela tiden kommer nya saker som 

lärarna ska testa. Adam kallar dem nymodigheter, men skulle önska att skolan kunde stanna 

upp lite och köra på det som fungerar, men då kommer någonting nytt lärarna måste testa. 

Ofta är det, menar Adam, skolförvaltningen som ligger på och lägger fram nya arbetssätt till 

skolorna. 

Efter att intervjun fortsatt in på ämnen som valfrihet för lärarna (vilken Adam beskriver som 

stor) och öppenheten hos den pedagogiska biten, vill jag veta mer om invandrarna på skolan. 

Jag vill veta hur resurserna ser ut för dem, särskilt för dem som inte behärskar svenskan fullt 

ut. Adam berättar att situationen är något problematisk. Främst beroende på att skolan inte var 

förberedd på mottagandet av invandrarelever, vilka kom första gången 1998. 

Invandrareleverna kom som en del av en kommunal plan att integrera olika områden med 

varandra i staden. Alltså kom invandrare från invandrartäta områden till skolor i mindre 

invandrartäta områden.  
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”Skolan var inte redo för detta, och där kom ju alltså då en grupp som alltså, var 
mycket ute i periferin. Jag är inte säker på att vi lyckats bättre om vi haft ett annat 
sätt att ta oss an dom här eleverna, för det var väldigt mycket polisanmälningar, 
kriminalitet och så här” 

Dessa invandrarelever lämnade nyligen skolan, och jag förstår, av Adams beskrivning att det 

åter blivit lugnare. 

Avslutningsvis skulle jag vilja veta mer om förhållandet mellan skola och föräldrar. Lärarna 

har ett föräldramöte per och ett utvecklingssamtal per termin. Utvecklingssamtalen är 

obligatoriska, och de är cirka tio minuter per elev. I övrigt består kontakten av telefonsamtal 

eller lappar. 

 

5.4 Intervju 3 

 

Ali har arbetat sedan förra terminen med det kommunala projektet med läxhjälp i skolan. Ali 

ägnar också en stor del av sitt arbete med föräldrarna till barnen, för att göra dem engagerade 

i barnens skolgång. 

Inledningsvis intresserade jag mig för eleverna som kommer från förberedelseklasser. Dessa 

elever har bott mellan ett och ett och ett halvt år i Sverige och målet med deras inledande år i 

svenska skolan är att de ska läsa svenska och matte. Alis arbete med dem handlar inte enbart 

om att öka deras kunskapsnivå i matte till en nivå så de klarar den svenska skolgången, det 

handlar också om att på ett mer socialt plan integrera eleverna i det svenska samhället, 

”Elever som kommer från förberedelseklassen kan inte så bra svenska, så jag hjälper 
dom på sitt modersmål, som är arabiska. Vi pratar och jag hjälper dom inte bara med 
läxorna, utan vi pratar om olika saker, om beteende i skolan, information om 
framtidsyrken, om gymnasiet och olika saker. Det är svårt för dem att klara av 
textuppgifter i matte på svenska, så jag hjälper dom på arabiska.” 

Ali berättar för mig att eleverna från förberedelseklassen gör mycket bra ifrån sig. Läraren i 

matte har rapporterat till Ali att det bara går bättre och bättre för dem. Det finns en uppenbar 

glädje hos Ali när han berättar om dessa elever, och om vilka framsteg de gjort. 

Plötsligt poängterar Ali för mig, efter att ha diskuterat läxhjälpen en stund, att denna bara är 

en del av det projekt han leder. Övrig verksamhet handlar om arbete med föräldrar, göra 
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läxhjälpen till en social verksamhet genom att exempelvis bjuda in föreläsare i olika ämnen, 

vilka skall fungera som förebilder och utgöra inspirationskälla för eleverna. 

”Jag bjöd in en professor, han kom vid sexton års ålder till Sverige, meningen är 
främst att han ska vara en förebild, så när dom ser en invandrare här i Sverige som 
lyckats mycket bra i samhället, kan inspirera dom till att dom också kan lyckas. Det 
är ett öppet samhälle, och dom kan nå vilken position dom vill, bara att plugga bra 
och läsa bra.” 

När vi pratat en stund om eleverna och läxhjälpen, ville jag veta mer om Alis arbete med 

föräldrarna. Kanske särskilt då både Adam och Kent uttryckt att det i vissa fall funnits 

problem i kontakten med föräldrarna och lärarna. Ali berättar för mig att föräldrarna 

uppskattar hans engagemang för barnen. Jag förstår att kontakten med föräldrarna betytt 

mycket för hans arbete. 

”Jag arbetar också med föräldrarna, jag bjuder in dom hit till skolan, och vi 
diskuterar deras barns beteende, studier, för att det ska bli bättre för deras barn. 
Barnen ser också att föräldrarna är intresserade och bryr sig om dom, och att dom 
kommer till skolan och så vidare, det leder till bättre självförtroende.” 

Jag nickar instämmande under hans resonemang. Jag kan förstå, med egna erfarenheter, vad 

han talar om. Ali nämner flera gånger under intervjun att hans arbete inte bara handlar 

läxhjälp, det är en del i ett större arbete att skapa broar mellan aktörerna i skolan. 

Under hans resonemang om föräldrarna vill jag veta mer. Har det haft svårt att känna sig 

engagerade i skolan? Har det upplevt det som svårt att ”ta sig in” i skolmiljön? 

”Ja visst, för att dom får ingen information om skolan, hur den fungerar, hur det är 
med hemläxor, hur dom kan hjälpa sina barn, vad deras barn gör i skolan. Det är 
meningen att arbeta med föräldrarna och att informera dom om hur skolan fungerar. 
Vad betyder demokrati i svenska skolan? Något som saknas i flera av våra länder, 
och hur kan dom hjälpa sina barn i skolan, och också stärka föräldrarollen hemma 
och i skolan.” 

Ali menar att det är viktigt att arbeta så att skolan inte blir separerad från ”hemma”, utan att 

det finns en kontakt mellan dessa. 

När jag frågar Ali hur viktigt han anser det är att arbeta individuellt i skolan, svarar han 

snabbt att han tror att det är mycket viktigt, att hinna ge tid åt alla. Jag ber honom fundera på 

begreppet erkännande, och vilken betydelse detta har för hans elever? 

”Det är en bra fråga faktiskt, när dom kommer till mig bedriver jag inte bara 
läxhjälp, jag har tid att se hur dom tänker, vilka är deras svagheter? Varför läser dom 
ingen matte hemma till exempel? Vad har dom för problem? Problem dom berättar 
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för mig. vi pratar mycket om beteende i klassrummet. Vi talar om vad demokrati 
betyder. En del tror att demokrati betyder att dom kan göra vad dom vill i 
klassrummet. En del kommer ju från länder där man inte har demokrati.” 

Demokrati. Ett begrepp de flesta i Sverige tar för självklart. Men om man inte växt upp med 

demokrati, hur skall man då förstå innebörden och komplexiteten hos begreppet om ingen 

förklarar? 

Ali och jag börjar diskutera hans egen bakgrund. Fysiker. En PhD i matematik och fysik. 

Chef för fysik institutionen vid ett universitet i Yemen. Arbete i USA och Ryssland. En 

gedigen bakgrund. Ali berättar för mig att det dock varit svårt att få ett motsvarande arbete i 

Sverige, men att han trivs mycket bra med sitt nuvarande jobb. Jag tror honom. Hans 

engagemang lyser igenom, och det vore antagligen svårt att upprätthålla engagemanget om 

inte lusten fanns där. 

När Ali berättar för mig om hur viktigt det är att ha tid att utveckla elever, ger han ett 

exempel på två av hans elever. En går i nian och en i åttan. När dom kom till Ali kunde dom 

ingen matte. Dom saknade den mesta grundkunskap och gick aldrig på lektionerna. Båda två 

hävdade att det var hopplöst att lära sig matte. Ali började lite smått med de båda, från början. 

Och efter några månader såg han och läraren resultat. För första gången, hade båda två med 

sig böcker till lektionen (vilket de aldrig haft tidigare), läraren berättade för Ali att båda nu 

hade kapacitet att sitta med hela lektionen och räkna. Ali höll regelbunden kontakt med bådas 

föräldrar och lyckades få dem engagerade. Ali förklarar att dessa elever får man inte glömma 

bort, de som kan, men behöver mycket tid, och framför allt tålamod. 

Det jag frågar mig är om detta är något som sedan kan ”spilla över” på andra ämnen och göra 

skolan till en roligare och mer intressant plats för dessa elever att vara på. 

”Meningen är inte bara att dom ska lära sig lösa uppgifter, meningen är att dom ska 
engagera sig i att läsa och gå vidare i samhället, dom kanske inte blir matematiker, 
men bara att läsa och gå vidare. Att ha lust att sitta i klassrummet och arbeta och 
koncentrera sig. Ibland bjuder jag in någon annan, ibland någon förälder att komma 
och berätta för dom om olika saker. Det gör vi en gång i månaden. Senast vi gjorde 
det berättade jag för dom om universum, hur det utvecklas och så vidare, om big 
bang, om andra fysiker och deras idéer. Detta tyckte dom var mycket spännande och 
dom ville inte ha det en gång i månaden utan en gång i veckan. Det hela blir som ett 
socialt möte, och man har kakor och läsk. Allt detta för att göra att skolan blir 
spännande och rolig.” 
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5.5 Intervju 4 

 

Min första intervju med elever var med två elever, en kille och en tjej. Båda hade gått i 

läxhjälpen i cirka fyra månader, det har varit godkända i matte, men ändå känt att deras 

kunskaper inte varit tillräckliga. Målet har varit att höja sina betyg. 

Båda två är överens om att läxhjälpen givit resultat och de är båda mycket nöjda med den 

hjälp de fått. Vi fortsätter att diskutera den vanliga klassen, där de är 20 elever på en lärare. 

Båda två har haft svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen, då läraren inte riktigt haft 

tid att sitta ner den stund som behövs, så läxhjälpen blev ett sätt att få mer stöd. 

Jag märker under intervjun att båda är lite spända, jag får korta svar och de talar ganska tyst. 

Precis som jag skrev i metodavsnittet, är det inte så svårt att sätta sig in i deras situation, jag 

är en totalt främmande person som ställer frågor rörande deras personliga åsikter, det är inte  

så lätt när man är 15 år, och det rör sig säkert en hel del i deras huvuden om situationen, om 

vem jag är och varför de har blivit utvalda till bli intervjuade? Visserligen har jag förklarat 

vem jag är och vad jag gör, men allt blir nog inte klarare för det. 

Jag undrar vad det är som gör att det går bättre nu än tidigare. Båda två talar om Alis tålamod, 

att han har tid att sitta ner med dem tills talet eller talen är lösta. Båda två tycker också att 

matte blivit roligare, det är roligare att räkna när man inte behöver be om hjälp hela tiden. 

Båda två planerar att även i fortsättningen delta i läxhjälpen. 

 

5.6 Intervju 5 

 

Denna intervjun genomfördes med fyra killar i nian. De har gått i läxhjälpen ungefär lika 

länge som intervjuparet ovan. Alla fyra har klarat skolan bra och har mellan godkänt och väl 

godkänt i matte betyg, strävan är att höja sig, för att sedan kunna komma in på de linjer de vill 

på gymnasiet. 

Detta intervjun fördes till största delen av en av killarna, övriga satt mest tysta, jag gjorde mitt 

bästa att försöka få med dem i samtalet genom att ställa frågor rakt till dem. Det fanns dock 
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en av dem som var mer verbal och talade för alla. Jag upplevde det som om killarna kände 

varandra bra och var rätt överens i sina åsikter om läxhjälpen. 

Alla var överens om att möjligheten till läxhjälp var något mycket positivt. Ingen av dem 

hade stora problem med matte, men några hade enligt dem själva mer fallenhet för ämnet än 

de andra. Framför allt var det engagemanget hos Ali som återkom under vårt samtal, att ha 

möjligheten att kunna få hjälp när man som elev behöver det. Killarna berättade också för 

mig om en mattetävling Ali ordnat på skolan, för de som var intresserade. Tävlingen hölls en 

kväll och det blev en ”happening” av det med inbjudna föräldrar och andra elever i publiken. 

Alla fyra hade inte deltagit, men två utav dem hade varit med och tyckte att det var roligt. 

När jag frågade vad som gjorde läxhjälpen bra, svarade den ena killen, med de andra 

nickande, att det var tiden och tålamodet, att Ali har tid att sitta ner med dem och hjälpa till 

när någonting är svårt. 

 

5. 7 Intervju 6 

 

I denna sista intervju, talade jag med fem elever, alla tillhör den så kallade 

förberedelseklassen det vill säga elever med begränsade kunskaper i svenska och där målet är 

att efter hand slussa in dem i det svenska skolsystemet.  

Intervjun begränsades av att ingen av eleverna talade flytande svenska, och hade ibland 

svårigheter att förstå precis vad jag menade. Naturligtvis hämmade detta eleverna, och gjorde 

att jag inte riktigt fick ut vad jag hoppats på. Men jag var glad över att de ville ställa upp och 

gjorde mitt bästa för att få dem att känna sig bekväma i intervjusituationen 

Alla fem elever hade bott i Sverige i cirka ett och halvt år, och de var rörande överens om att 

läxhjälpen är mycket bra. En av tjejerna nämnde som anledning till varför hon tycker att 

läxhjälpen är så bra att hon fått mer uppmärksamhet sen hon blev bättre i skolan. Hon menade 

att skolan ibland har en tendens att uppmärksamma enbart de elever som är duktiga. När jag 

frågade varför om de upplevde att Ali behandlade dem alla lika svarade alla ja. Någon i 

församlingen uttryckte det som att man hos Ali inte behöver bry sig om huruvida man är 

”bra” eller ”dålig”, alla får samma hjälp och stöd. När jag frågar om den allmänna 
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uppfattningen om skolan är alla positiva, en del nämner att matte är deras favorit ämne, och 

när jag frågar om det alltid varit så, svarar de nej, och ler lite grand. Det är sen vi började 

läxhjälpen svarar de tillbaka. 

 

6. Analys och diskussion 

 

I Charles Taylors resonemang krockar det liberaldemokratiska perspektivet med hans 

diskussion om individens behov av erkännande för sin särart. Då det liberaldemokratiska 

perspektivet pläderar för en neutral hållning gentemot människorna, skapar detta problem för 

den enskilde individen att kunna uttrycka och utveckla sin egen identitet menar Taylor. I den 

liberaldemokratiska staten Sverige, utgör skolan en av de mer betydelsefulla institutionerna. 

Det är här varje individ, till viss del, skall socialiseras in i samhället, med hjälp av 

vägledning, normer och kunskap. Hur ställer sig då den svenska skolan till att bedriva en 

undervisning där den enskilde individens förmåga och möjligheter tas i beaktande och 

tillvara? Det är runt detta denna uppsats fokus legat, och i denna analys- och diskussionsdel 

har jag för avsikt att resonera och diskutera kring de samtal jag haft med berörda aktörer i den 

svenska grundskolan. 

Både Adam och Kent uppvisade viss likhet i sina svar, mycket säkert beroende på att båda 

arbetar på samma arbetsplats och att man naturligtvis tillgodogör sig värderingar på en 

gemensam arbetsplats. Alis position i skolan är inte riktigt densamma som Kents och Adams, 

men också därför har han möjligheter som lärarna på hans skola inte har, och tvärtom. Just 

detta faktum har utgjort en intressant del i min uppsats, en del som har fått betydligt större 

utrymme än jag från början avsåg. Under mina samtal på skolan i Skåne, insåg jag potentialen 

hos det projekt som Ali driver, därav det ökade utrymmet för de inblandade i projektet i min 

uppsats. Naturligtvis har många frågor rests under uppsatsens gång, och det har funnits flera 

sidospår vilka jag funnit mycket intressanta att studera vidare. Men som nämnts tidigare har 

tiden varit begränsad och någonstans måste man dra en gräns. En skillnad att peka på i 

sammanhanget, mellan de två skolorna jag studerat, är att skolan i Skåne har en betydligt 

större andel invandrare än skolan i min hemstad. Dock behöver inte detta betyda att skolorna 

inte är kompatibla, snarare handlar det kanske om att skolan i Skåne brottas med samma 

problem som i min hemstad, fast mer mångfacetterat. 
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Individualiserat lärande. Kent och Adam talade om den individanpassning som skett de 

senaste åren i grundskolan. Adam menade att det skett en drastisk förändring bara på de åtta 

år han arbetat. Intrycket jag fick från de båda respondenterna, var att detta upplevdes både 

som något positivt men också som problemfyllt. Särskilt eleverna, kan uppleva ett mer 

individualiserat lärande som problematiskt, särskilt om man inte tillägnat sig ”aha-

upplevelsen”. Man kan naturligtvis fråga sig vad som händer med de elever som har svårt att 

ta det individualiserade lärandet till sig? Å ena sidan har man elever som upplever stor 

stimulans med det mer individuella lärandet, som utvecklas och går framåt av detta, å andra 

sidan finns eleverna som inte lyckas tillgodogöra sig undervisningsformen. Eleverna som har 

svårt att ta till  sig arbetssättet kan naturligtvis hamna på efterkälken, både rent akademiskt, 

men också i sin syn på sig själva, i rollen som elever. Att detta sedan sker i en ålder då andra 

motstridiga känslor arbetar mot varandra gör naturligtvis inte situationen lättare för dem. 

Detta kan ha en negativ inverkan på målet att skapa en miljö av erkännande. Om synen på sig 

själv är ”dålig elev”, blir detta lätt  en form av stämpling som kommer att följa individen 

framåt. Det finns kanske en viss risk med att ett mer individualiserat lärande går stick i stäv 

mot erkännande och interaktionism, då det individuella lärandet innebär ett visst mått av 

ensamhet i det akademiska arbetet. Taylor menar att erkännande skapas dialogiskt, och 

symbolisk interaktionism hävdar att positiv interaktion är av absolut vikt för att skapa 

möjlighet till positiv utveckling av en individs identitet.  

 

Identitetsutveckling. Kent och Adam talar inte riktigt på samma sätt när det gäller skolans roll 

i ungdomarnas identitetsutveckling. Kent menar att vi överdriver skolans roll i denna 

utveckling, medan Adam talar i termer av att skolan inte kan ta på sig allt och att den biten 

främst måste ligga hos föräldrarna. Precis som Adam själv uttrycker det, befinner sig många 

av ungdomarna på högstadiet i något av en identitetskris. Tonåren handlar om individens 

frigörande från barnaårens bojor, och sökandet efter en egen identitet. Som yngre tonåring har 

man, i de flesta fall, inte heller den livserfarenhet som krävs för att vara självgående, vilket 

gör den omgivande miljön än viktigare. Adam uttryckte problematiken då han säger, att när 

elever hamnar i socialförvaltningens register, då har skolan misslyckats. Då många av 

eleverna på högstadiet redan befinner sig i en åldersmässigt känslig period, ökar kanske 
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kraven på att skapa en miljö av erkännande, där varje elev upplever att skolan arbetar för 

dem, och inte mot dem, vilket Ali menade att en del av hans elever gjort. 

Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv utgör denna ålders period naturligtvis ett viktigt 

steg mot att bli en välfungerande individ. Meads ”I” begrepp spelar antagligen en stor roll och 

pockar på ”me” att förändra sig. Därmed blir också omgivningens reaktioner och responser av 

yttersta vikt för att få en positiv utveckling av ”me” och ”I”. 

Honneth menar att varje individ kräver sociala relationer för utvecklingen av en persons 

identitet. Enligt Honneth, blir en individ autonom först när denne utvecklar självförtroende, 

självrespekt och självaktning. Sättet att utveckla dessa är genom erkännande. Att 

grundskoleelever tillbringar nästan halva sin vakna tid i skolan måste, enligt Honneths 

resonemang betyda att skolan spelar en roll för hur elevernas självbild utvecklas, speciellt då 

grundskolan inte bara är en institution för kunskap utan också en plats för intersubjektiva 

relationer, vilka Honneth menar spelar en roll identitetsskapandet. Honneths resonemang 

ligger inte så långt från det symbolisk interaktionistiska perspektivet Cooley myntade om 

våra föreställningar om oss själva, vilka bland annat har sin grund i vår omgivnings respons 

på oss själva som individer. Meads begrepp de signifikanta andra, vilka han menade utgörs 

av en människas närmare krets, torde även inkludera skolpersonal, såsom lärare, exempelvis, 

särskilt med tanke på hur mycket tid en elev spenderar i skolan och tillsammans med dessa 

människor. Därmed torde också dessa signifikanta andra delta i en den process mellan ”me” 

och ”I” som Mead menar varje individ brottas med. 

 

Att bygga broar och dubbelt erkännande. Som nämndes ovan, kan Alis position inte riktigt 

jämföras med Kents och Adams då Ali inte har det yttersta ansvaret för undervisningen och 

inte sätter några betyg. Däremot har han ett stort ansvar gentemot de elever han åtar sig i sin 

läxhjälp. Som har nämnts tidigare lade Ali stor vikt vid att tala om för mig att läxhjälpen är en 

del i hans arbete. Det handlar också om att bygga broar mellan föräldrar och skola, och att 

integrera invandrarelever i det svenska skolsystemet. Ali fungerar som något av en 

linkworker mellan de berörda aktörerna i skolan, elever, föräldrar och lärare. En linkworker 

med förtroende hos de olika aktörerna, vilket naturligtvis också är en förutsättning för att 

samarbetet skall fungera. Därmed har projektet samtidigt social karaktär, med läxhjälpen som 

ett nav.  
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Ali menade att just en bra föräldrakontakt är mycket viktigt för att skapa en bra miljö för 

ungdomarna. Genom föräldrarna skapas något av ett skyddsnät, både för ungdomarna och för 

lärarna. Eleverna har någonstans att vända sig med sina problem, utöver till personalen i 

skolan, men samtidigt har lärarna möjlighet att vända sig till föräldrarna när problem uppstår. 

För ungdomarna leder engagemanget till ett ökat självförtroende. Ali upptäckte att lusten att 

lära gick hand i hand med att föräldrarna började intressera sig för ungdomarnas skolgång. 

Det sker något av ett dubbelt erkännande i det ögonblick föräldrarna engagerar sig. Å ena 

sidan upplever, som beskrevs ovan, eleverna ökat engagemang och uppmärksamhet, å andra 

sidan erkänns även föräldrarna i sin roll och medverkan. En hel del av de föräldrar Ali är i 

kontakt med har känt sig fullständigt isolerade från skolan som institution. När möjligheten 

ges för dem att involvera sig, sänder skolan ut signalen att de är viktiga och betydelsefulla för 

verksamheten. 

Det är intressant att se hur både Kent, Adam och Ali talar om föräldrakontakten, fast på lite 

olika vis. Adam och Kent talar inte bara om att kontakten med föräldrarna inte är bra, i de 

flesta fall fungerar den utmärkt. Men i många av de fall där man har problem med en elev, 

brister det också ofta i just kontakten med föräldrar. Dock fick jag intrycket av att 

föräldraengagemanget på skolan i min hemstad är ganska lågt. Cirka två gånger om året 

besöker föräldrarna skolan genom klassmöten och utvecklingssamtal. I övrigt är ungdomarnas 

föräldrar inte involverade i skolans verksamhet, annat än genom sina barn. Det blev intressant 

i det ögonblick Ali talar om vilken betydelse just föräldrarna haft i hans arbete. Beskrivningen 

han gav mig var att samarbetet aktörerna emellan karakteriseras av ömsesidig hjälp och stöd. 

Ali till föräldrarna genom att de kommer till skolan med jämna mellanrum för uppföljning, 

och får då en insyn i hur det går för deras barn. Samtidigt ger Ali föräldrarna råd om hur de 

kan hjälpa sina barn, vilket i sin tur gör dem till ett stöd för verksamheten. 

 Alis  arbete att visa eleverna att det går att förverkliga sina drömmar i Sverige, genom att 

bjuda in gästföreläsare, uppskattades också av eleverna. De elever jag talade med tyckte att 

det var intressant att få tips, råd och inspiration från de gästande föreläsarna. Målet med 

föreläsningarna är att visa eleverna att det går att förverkliga sina drömmar i Sverige. Genom 

att bjuda in utomstående till skolan skapas också något av en ”bro” ut i ”verkligheten.  
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Behovet av kontinuitet, tålamod och trygghet. Både Adam och Kent nämner problematiken 

med att ägna varje elev tid. Parallellt med att undervisningen blir allt mer individualiserad, 

fick jag uppfattningen att lärarna samtidigt, i många fall, får svårare för att ägna varje elev tid. 

Kraven på att lärarna skall vara allt i allo ökar arbetsbördan och därmed stressen (Adam 

nämnde under intervjun att flera på hans arbetsplats var sjukskrivna för utbrändhet). På 

skolan där Ali arbetar kan lärarna matte få avlastning genom att tipsa eleverna om läxhjälpen, 

vilket i sin tur spiller över på undervisningen när lärarna känner sig mindre stressade och 

upplever större fokus på arbetet. 

Samtidigt handlar arbetet med individen i centrum om kontinuitet, att kunna driva projekt och 

försök, till dess att lärarna och eleverna är ordentligt inarbetade och kan ta ett beslut om 

huruvida det projekt man drivit är värt att fortsätta med, det vill säga att ha möjlighet att 

kunna göra en fullständig utvärdering av arbetet. Adam beskrev det som mycket arbetsamt att 

som lärare hela tiden få nya direktiv på hur undervisning skall bedrivas. Detta, menar Adam, 

får konsekvenser inte bara för lärarna som blir stressade av att behöva ställa om fokus jämt 

och ständigt, det påverkar i sin tur också eleverna negativt. Grundskolan har som mål att vara 

nyskapande och progressiv, men det progressiva tänkandet kan få, vilket framkommit, 

konsekvensen att det är svårt att utveckla arbetsmetoder med fasta ramar. 

Både Adam och Kent talade om hur de skulle önska att det fanns ökade resurser till att ha tid 

att utveckla eleverna individuellt. Som de beskrev det för mig är det från lärarnas sida en 

resursfråga. Ali talar också om vikten av att utveckla varje elev. Han menade att tålamod är 

förutsättning. Hans elever i åttan respektive nian, som från början inte kunde någon matte, är 

ett bra exempel på detta. Utan stöd, uppmuntran och en stor  portion tålamod hade dessa två 

individer med största sannolikhet passerat grundskolan utan de mest grundläggande 

kunskaperna i matte, och med inställningen att de inte kan lära sig detta, kanske också med, 

som nämnts, attityden att de är ”dåliga elever”. Behovet av trygghet är något som Taylor 

också adresserar när han diskuterar instabiliteten hos den moderna identiteten. Erkännande 

blir därmed än viktigare. Med en generellt mer otrygg omgivning (Adam nämnde under 

intervjun att under diskussioner med hans elever, har det framkommit att en majoritet anser 

samhället vara en ”hård” och relativt otrygg plats) torde kraven öka på skolan att denna kan 

tillhandahålla en stabil och trygg miljö. Om skolan har en tendens att ständigt skifta fokus, 

skulle detta kanske kunna bidra till att de redan instabila identiteter, Taylor talar om, påverkas 

negativt. 
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En annan viktig iakttagelse att göra från intervjun med Ali är när han berättar om hur skönt 

många elever tycker att det är att i en lugn miljö dels kunna få hjälp med läxor, men också att 

kunna få prata om problem med en vuxen person. Tryggheten för ungdomarna består bland 

annat i att de kan komma när som helst Ali befinner sig på skolan, även om det inte är ”deras” 

dag eller tid. I många fall är det bara lite uppmuntran och en klapp på axeln som behövs. På 

läxhjälpen behöver eleverna inte heller bry sig om betygen, vilket eleverna jag intervjuade 

tyckte var skönt. En del ungdomar drar sig för att ta upp eller nämna vissa saker just på grund 

av att det är lärarna som sätter betyg. På läxhjälpen finns inte detta förhållande, och därmed är 

det lättare att skapa en öppen attityd. 

Läxhjälpen bildar en form av grund för just erkännande. Dels akademiskt genom att 

ungdomarna får bekräftelse på att de faktiskt kan, och dels genom att hjälpen är mer än bara 

ett forum för hjälp med läxorna. I viss mån fungerar den också som ett stöd mer allmänt åt 

skolan. Lärarna i matte får avlastning och samtidigt skapas en miljö där föräldrarna integreras 

vilket i sig fungerar som ett erkännande för eleverna att föräldrarna är engagerade och 

intresserade. Men också, som beskrivits tidigare, för föräldrarna. Men Alis funktion är också 

en av erkännande. Genom hans förmåga att ha tid för eleverna skapar han ett sätt att 

uppmärksamma ungdomarna och lära sig vilka dom är, och vilka behov de har. På läxhjälpen 

finns det också tid att tala om sig själv  och sina problem vilket bidrar till en miljö av positiv 

interaktion. Genom att en av grundpelarna i projektet just handlar om att skapa en miljö där 

berörda aktörer interagerar med varandra, kan man direkt knyta an till den symbolisk 

interaktionistiska ansatsen. 

 

Erkännande i grundskolan – problem och möjligheter. Genom studien har både möjlighets- 

och problemfaktorer framkommit när det gäller att arbeta mot erkännande. Några problem 

man skulle kunna se i arbetet mot att skapa en miljö av erkännande i grundskolan är 

klasstorlek, stress, brist på kontinuitet, dålig kommunikation och kontakt med föräldrar och 

den allmänna attityden kring skolans betydelse för identitetsutvecklingen. Det har också 

framkommit faktorer som skapar bra förutsättning för erkännande, såsom mindre grupper, att 

ha tålamod, god kontakt och kommunikation med föräldrar, erkännande av föräldrar, en 

linkworker (i detta fallet Ali) har också visat sig viktig. Linkworkern i detta fall, har god 

kulturell och språklig kompetens, han har dessutom lyckats skapa en känsla av förtroende 
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bland de inblandade aktörerna (elever, lärare och föräldrar). Med dessa faktorer skulle man, 

lite kortfattat kunna sammanfatta det framkomna materialet. 

 

7. Slutdiskussion 

 

Amy Gutmanns inledande citat, vilket tål att upprepas, sammanfattar i viss mån 

problematiken med att skapa en miljö av erkännande i skolan, där varje elev ges utrymme att 

utvecklas individuellt och få bekräftelse för sin särart, ”Kan medborgare med olika identiteter 

representeras som jämlikar, om de offentliga institutionerna inte erkänner våra särskilda 

identiteter utan bara våra mer allmänt delade intressen vad gäller medborgerliga och politiska 

rättigheter, inkomster, hälso- och sjukvård och utbildning?” (Taylor, 1994, s.17f). 

För det är ju här den stora frågan rör sig, anser man att skolan bör arbeta och lägga resurser på 

att erkänna varje individ för dennes särart? Särskilt Kent uttryckte det ganska tydligt att han 

inte ansåg att skolan spelar en roll i individernas identitetsutveckling. Adam menade att 

skolan redan har för mycket på sina axlar. Ali talade tvärtom om, om att skolan bör engagera 

sig i varje enskild individ och för dennes erkännande och att man har mycket att vinna på 

detta. Då skolan är en så genomgripande institution upplevs det märkligt om denna bara 

skulle fråntas allt sitt ansvar när det gäller elevernas personliga utveckling. Att akademiska 

resultat spelar en roll för denna utveckling har intervjun med Ali visat. Det har också 

intervjuerna med eleverna, där de med problem i matte uttryckte att de faktiskt började att 

tycka skolan var rolig parallellt med att deras resultat blev bättre. Att trivas i sin vardagsmiljö 

känns som ett måste för att överhuvudtaget kunna arbeta mot en miljö av erkännande. 

Samtidigt har studien visat hur viktigt det är att engagera alla inblandade aktörer i 

verksamheten, inklusive föräldrar. Med den arbetsbörda de flesta lärare har idag, skulle det 

vara svårt att lägga allt ansvar på dem 

Det interaktionistiska perspektivet talar om hur viktig omgivningen är i formandet av en 

människas jag. Det kan med tydlighet kopplas till erkännande begreppet, där man också 

lägger stor vikt vid omgivningens respons på den enskilde, i formandet av dennes identitet. 

Det som framkommit av mitt empiriska material, är hur viktigt erkännande är för att skapa en 

god miljö i skolan, både allmänt trivselmässigt och akademiskt Inga av de ovan 
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sammanfattade faktorerna har direkt med ekonomi att göra utan mer om samspel och 

interaktion. Studien har också visat att man inom lärarkåren på skolan i min hemstad inte 

ansåg sig dels ha särskilt mycket att göra med den enskilde individens identitetsutveckling att 

göra och dels upplevde att skolan redan har för mycket att stå för, och att det skulle bli för 

mycket att arbeta också för den enskildes identitetsutveckling. Samtalen med Ali har dock 

visat hur viktigt det är arbeta mot en miljö av erkännande för att uppnå goda resultat i skolan.  

Mitt eget ställningstagande i denna uppsats har varit att skolan bör arbeta för att erkänna varje 

individ, eller i alla fall ha detta som mål. Vilken aktör i den svenska grundskolan som sedan 

måste ta på sig ansvaret för detta är inte klart. Att de flesta svenska grundskolelärare skulle ha 

svårt att, med den arbetssituation man idag har, arbeta på samma sätt som Ali är självklart.  

Vill man förändra, måste naturligtvis en vilja finnas där i första hand, och om man inte tror att 

skolan har en roll i elevernas identitetsutveckling, blir det naturligtvis svårt att arbeta för 

former vilka främjar denna. Genom min studie har flera aspekter lyfts fram som viktiga för att 

uppnå goda resultat. På skolan i Skåne talade man framför allt om föräldrarnas betydelse, och 

vikten av att bygga broar mellan de inblandade aktörerna. I min hemstad var kontinuitet något 

som beskrevs som viktigt, att hitta någon arbetsform man tror på och ha möjlighet att kunna 

driva denna. Man får naturligtvis inte inbilla sig att erkännande är något som enbart växer 

fram genom individens möjligheter till självständigt arbete eller arbete i egen takt; det handlar 

lika mycket om att få relationerna i en grupp att fungera på så sätt att interaktionen arbetar för 

individerna i gruppen, och inser värdet och vikten av att ge varandra erkännande. 

 



 31

8. Referensförteckning 

 

Alvesson, Mats – Deetz, Stanley. Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studenlitteratur.  

Bauman, Zygmunt, 2002. Det individualiserade samhället. Göteborg:  Bokförlaget Daidalos 

AB 

Elliott, Anthony – Turner, Bryan S., 2001. Profiles in contemporary social theory. London: 

SAGE Publications Ltd. 

Honneth, Axel, 1995. The struggle for recognition. Cambridge: Polity Press. 

May, Tim, 2001. Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 

Månsson, Per (red), 2000. Moderna samhällsteorier. Stockholm: Bokförlaget Prisma. 

Taylor, Charles, 1994. Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: 

Bokförlaget Daidalos AB. 

Trost, Jan – Levin, Irene, 1999. Att förstå vardagen. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

 

 


	Abstract
	Författare: Mattias Schriever-Abeln

	c-uppsats.pdf
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	2. Syfte och frågeställning
	3. Metod
	4. Teori
	4.1 Erkännande och individens möjligheter - En i
	4.2 Erkännande och misskännande
	4.3 En historisk tillbakablick och de legala rät�
	4. 4 Symbolisk interaktionism

	5. Intervjuer
	5. 1 Sammanfattning intervjuer
	5.2 Intervju 1
	5..3 Intervju 2
	5.4 Intervju 3
	5.5 Intervju 4
	5.6 Intervju 5
	5. 7 Intervju 6

	6. Analys och diskussion
	7. Slutdiskussion
	8. Referensförteckning


