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Berättelser om tillhörighet

Vad innebär det att vara barn med migrationsbakgrund om man bor och går 
i skolan på en mindre ort? Vad och hur berättar barnen om sin vardag och 
sina sociala relationer i och utanför skolan? Om dessa frågor handlar den här 
avhandlingen och det specifika forskningsintresset är känsla av tillhörighet i och 
utanför skolan.

Studien bygger på intervjuer med barn med migrationsbakgrund som bor och 
går i skolan på två mindre orter i Sverige. De har alla erfarenhet av att antingen 
de själva eller någon av deras föräldrar har brutit upp från det sammanhang där 
de tidigare levt. Barnen har därmed ofta erfarenhet av att tillhörighet blir något 
som utmanas.

Resultaten visar hur känsla av tillhörighet formas i samspelet mellan migrationens 
villkor och villkor på den mindre orten. Barnen beskriver ett omfattande 
relationellt och emotionellt arbete i berättelser om kamratrelationer, resor till 
hemlandet och om att klara skolan.

Barnens erfarenheter kan ses som relaterade till två tydliga projekt: 
svenskhetsprojektet och familjeprojektet. Dessa projekt vävs samman i barnens 
berättelser och svenskhetsprojektet kan både vara och inte vara en viktig del i ett 
familjeprojekt.

 

DOKTORSAVHANDLING   |   Karlstad University Studies   |   2015:31 DOKTORSAVHANDLING   |   Karlstad University Studies   |   2015:31

ISSN 1403-8099

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskapISBN 978-91-7063-647-9

Pedagogiskt arbete



DOKTORSAVHANDLING   |   Karlstad University Studies   |   2015:31

Berättelser om tillhörighet
Om barn med migrationsbakgrund på en mindre ort

Birgitta Ljung Egeland



Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2015

Distribution:
Karlstads universitet 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Institutionen för pedagogiska studier
651 88 Karlstad
054 700 10 00

© Författaren

ISBN 978-91-7063-647-9

ISSN 1403-8099

urn:nbn:se:kau:diva-35992

Karlstad University Studies   |   2015:31

DOKTORSAVHANDLING 

Birgitta Ljung Egeland

Berättelser om tillhörighet - Om barn med migrationsbakgrund på en mindre ort

WWW.KAU.SE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Vilde Josefine, Karl och Ellen 

     

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Att skriva en avhandling har varit slitsamt, men utvecklande och roligt! För mig 

har det handlat mycket om att vara öppen för det oväntade och om att våga. 

“Den modigaste handlingen är fortfarande att våga tänka själv. Högt.” sa Coco 

Chanel. Det har också handlat om att orka. ”Det måste kropp till!” sa Sara 

Lidman. Ja, mod och kropp! Det tycker jag sammanfattar på ett bra sätt vad 

som har krävts under de här åren. Som tur är har ni varit många, många som 

har stöttat mig på vägen! 

 

Först och främst vill jag tacka barnen som deltog i studien. Ni är avhandlingens 

viktigaste personer! Tack för att jag fick spela in våra samtal, där ni delade med 

er av era erfarenheter! Jag vill tacka Annica Löfdahl Hultman, som med hand-

lingskraft såg till att det här projektet överhuvudtaget blev möjligt. Jag vill rikta 

ett stort och varmt tack till mina helt underbara handledare Marie Karlsson, 

Maria Hjalmarsson och Christina Olin-Scheller! Ert stöd har betytt oerhört 

mycket för mig. Tack för all värme ni har visat! Tack för att ni har delat med er 

av klokskap, kreativitet, analytisk skärpa och befriande humor! Tack till Marie 

Karlsson, som varit min huvudhandledare! Du är en handledare i världsklass - 

alla kategorier! Du har verkligen lett mig vid handen genom det här! Tack till 

Maria Hjalmarsson, som har varit biträdande handledare under alla åren. Du vet 

hur den snåriga resan har sett ut. Tack för att du har hållit ut! Tack till Christina 

Olin-Scheller, som har varit biträdande handledare under senare delen av av-

handlingsarbetet. Tack för stöd och uppmuntran under lång tid innan jag blev 

doktorand! Som handledare har du har en fantastisk förmåga att skapa trygghet 

runt dig.  

 

Jag vill också tacka alla som under åren har läst och diskuterat mina texter! Tack 

till Kerstin von Brömssen, som bidrog med mycket kunskap, inspiration och 

uppmuntran vid planeringsseminariet! Tack till Karin Bengtsson och Anna 

Forssberg Malm, som båda läste mina texter med skärpa och entusiasm! Tack 

till Maren Bak, som tyvärr inte finns med oss längre! Tack för din insiktsfulla 

och engagerade läsning av min svajiga text vid mittseminariet! Tack till Carol 

Robinson, University of Brighton, för alla konstruktiva samtal om mitt avhand-

lingsprojekt. Stort tack till Katarina Gustafson, som på ett fantastiskt sätt tog sig 

an min text vid slutseminariet! Det var en ovärderlig läsning av min avhand-

lingstext och du var precis rätt person för uppdraget! Tack till Solveig Hägglund 



 

 

och Åsa Olsson, som med skarp blick slutläste avhandlingen! Ni fick mig att få 

upp ögonen för många viktiga saker… 

 

Mina doktorandkolleger vill jag tacka för ovärderligt stöd, framför allt (och i 

bokstavsordning): Anna Lindholm, Camilla Grönvall, Ebba Hildén, Katarina 

Ribaeus, Kristin Ungerberg, Lovisa Skånfors, Madeleine Wiker, Margaretha 

Ullström, Marie Tanner, Susanne Duek och Ulrika Brolinson. Tack för alla 

samtal och hjälp med korrekturläsning. Ni är helt fantastiska! Tack till mina 

ämneskolleger i Svenska som andraspråk: Anna och Susanne igen (!) samt Björn 

Bihl, Carina Gårdfeldt, Kristina Axelsson och Stina Lindgren! Er uppmuntran 

har betytt så mycket! Jag vill också tacka alla deltagare i livsberättelseseminariet, 

som på olika sätt har berikat mitt doktorandliv. Tack särskilt till Héctor Pérez 

Prieto, Eva Rhöse Martinson, Hamid Asghari och Nina Kilbrink! Tack till CSL, 

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, för ständig uppbackning! En lång rad 

andra personer har varit ett stort stöd under doktorandåren och jag vill särskilt 

tacka Elisabeth Wennö. Du är en av de bästa lärare jag har haft (jag har haft 

många…) och du har fortsatt dela med dig av dina stora kunskaper på ett 

mycket generöst sätt! Tack också till Cathrine Andersson Busch, Inga-Lill 

Emilsson och Petra Wall för att ni har hejat på mig under de här åren! Tack till 

Nadja Neumann på publiceringsstöd och till Ann Dyrman för stor hjälp med 

referenshantering! 

 

Tack också till mina underbara vänner Anna-Carin Nazem, Helene Friberg och 

Roland Andersson, för allt roligt vi har gjort tillsammans! Tack till världens 

bästa mammagrupp! Tack till mina vidsynta svärföräldrar, Solveig och Erling 

Egeland! Tack till mina fina syskon Magnus Ljung och Karolina Boström, för 

att ni alltid får mig att känna att jag duger som jag är! Tack till mamma Vivi och 

pappa Nils, för all hjälp och för att ni alltid, alltid finns där för mig och familjen! 

Någonstans vill jag också tacka mina mor- och farföräldrar, Alice och Karl Zet-

terberg och Frans och Hedvig Ljung, för att ni på olika sätt, både i ord och 

handling, kämpade för alla människors lika rätt och värde! Och slutligen TACK 

till Öyvind, Vilde Josefine, Karl och Ellen! Jag behöver inte förklara mer nu. Ni 

är allt jag någonsin önskat mig! 

 

 

Karlstad i maj 2015 

 

Birgitta Ljung Egeland 
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1. Inledning       

 

 

Vad innebär det att vara barn med migrationsbakgrund i Sverige idag? Och vad 

innebär det om man bor och går i skolan på en mindre ort? Vad och hur berät-

tar barnen om sin vardag och sina sociala relationer i och utanför skolan? Om 

dessa frågor handlar den här avhandlingen. Det är frågor jag har ställt mig både 

i mötet med barn i mitt arbete som lärare och psykolog, och i mötet med den 

forskning som finns om barn med migrationsbakgrund idag. Det är också 

samma frågor jag har mött i samtal med verksamma lärare och med studenter 

på lärarutbildningen, som alla står inför den stora utmaningen att forma en 

skola som är bra för alla barn. Kunskap om frågor som rör tillhörighet, identitet 

och relationer till kamrater, familj och platser har i hög grad relevans för alla 

aktörer i utbildningssystemet. Problemet är att det finns få studier som belyser 

barn med migrationsbakgrund i skolan och som utgår från deras erfarenheter 

(Bak & von Brömssen, 2013; Bunar, 2010; Eilard, 2010). Att känna tillhörighet, 

det vill säga att känna sig respekterad, accepterad, inkluderad och trygg både i 

och utanför sin skola har stor betydelse för om skolan blir en plats där det 

känns bra att vara eller inte (Juvonen, 2006; Willms, 2003). Det är därför viktigt 

att se mönster i vad och hur barn med migrationsbakgrund berättar om dessa 

stora och komplexa frågor. Min avhandling handlar om just detta.  

 

Denna studie bygger på intervjuer med barn med migrationsbakgrund som bor 

och går i skolan på två mindre orter i Sverige. Förutom att de har detta gemen-

samt, skiljer sig deras erfarenheter åt sinsemellan och jag har fått ta del av 

mycket olika världar genom deras berättelser. Barnen har delat med sig av sina 

vardagserfarenheter, som innehåller både skratt och allvar. De har alla erfaren-

het av att antingen de själva eller någon av deras föräldrar har brutit upp från 

det sammanhang där de tidigare levt. Barnen har därmed ofta erfarenhet av att 

tillhörighet blir något som utmanas och till och med hotas (Anthias, 2006). Mitt 

forskningsintresse i studien är känsla av tillhörighet i och utanför skolan. Känsla 

av tillhörighet som begrepp syftar till att fånga individers och gruppers önskan 

om någon form av anknytning till andra människor, platser eller sätt att vara 

och är därför centralt för att förstå sociala processer, som migration (Ní Laoire, 

Carpena-Mendez, Tyrrell & White, 2011). Tillhörighet som fenomen ses och 

missförstås dock ofta som om det vore något mer eller mindre statiskt. Jag vill 

därför, med utgångspunkt i en syn på tillhörighet som något dynamiskt och 

därmed föränderligt och komplext (Antonsich, 2010; May, 2011; Yaval-Davies, 
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2011), göra det möjligt att förstå barn med migrationsbakgrund på andra sätt än 

som fångade mellan två eller flera kulturer, tillhörigheter, identiteter eller språk 

(Ní Laoire m fl, 2011).  

 

Det här är en avhandling i Pedagogiskt arbete och genom studien vill jag bidra 

till ökad kunskap om den viktiga didaktiska frågan vem som går i skolan och på 

vilka villkor (von Wright, 2000). I lärarutbildningen läggs stor vikt vid kunskap-

er om barn och om ämnen. Det är också viktigt att synliggöra det som kan vara 

nog så betydelsefullt, nämligen det som finns däremellan, som känslor, sociala 

relationer och livsvillkor. Känsla av tillhörighet är en dimension av det som 

formas i socialt samspel och som har stor betydelse för lärande och utveckling i 

skolan (Hattie, 2012; Willms, 2003). Känsla av tillhörighet är också något som 

är relevant att undersöka i relation till erfarenheter av migration (Ní Laoire m fl, 

2011) och huvudfokus för den här studien är barn med migrationsbakgrund, 

känsla av tillhörighet samt berättande och berättelser. Ambitionen är att bidra 

med forskning som stärker utbildning för barn med migrationsbakgrund i sko-

lan genom att utgå från barns erfarenheter, vilket är forskning som har efterfrå-

gats (Bak & von Brömssen, 2013; Bunar 2010; Eilard, 2010). Utgångspunkt för 

studien har därför hela tiden varit att göra barns perspektiv mer synligt. Detta 

gör jag genom att, med specifikt fokus på vad i barnens vardag som får bety-

delse för känsla av tillhörighet, ge en inblick i vad de lyfter fram som väsentliga 

erfarenheter när de får berätta om vad det innebär att bo och gå i skolan på en 

mindre ort.  

 

I forskningssammanhang är barn med migrationsbakgrund som växer upp på 

mindre orter inte är särskilt ofta i fokus. De barn som beskrivs är oftast de som 

växer upp i urban miljö, vilket kan konstateras vid sökningar i relevanta tids-

skrifter som Childhood; Children’s Geographies; Journal of Ethnic and Migration Studies. 

Även om det finns mycket som är gemensamt blir ändå platsen en annan och 

därmed ser villkoren annorlunda ut. Deltagarna i den här studien är 13 barn, 

som är mellan 9 och 13 år gamla, och de bor på två olika mindre orter. Några 

av dem har kommit till Sverige relativt nyligen, medan andra är födda här och 

har bott på samma mindre ort i hela sitt liv. Flera av barnen i studien möter få 

eller inga landsmän där de bor och på de två skolorna där de deltagande barnen 

går har ett fåtal av barnen i varje klass utländsk bakgrund.  Barn med utländsk 

bakgrund i åldergruppen 5-14 år och som växer upp på mindre orter, det vill 

säga varken i storstadsområdena eller i större städer, utgjorde år 2013 ungefär 

en femtedel av alla barn med utländsk bakgrund i åldersgruppen (Statistiska 
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centralbyrån, u. å.). Till barn med utländsk bakgrund räknas, enligt SCB:s defi-

nition, de som själva är födda utomlands eller är födda i Sverige med två utri-

kesfödda föräldrar. Studien fyller en kunskapslucka i forskningen när det gäller 

barn med migrationsbakgrund och deras vardagsliv och relationer i en icke-

urban kontext (se dock Brekke, 2008; Romme Larsen, 2011; Stenbacka, 2011; 

Wernesjö, 2014). Både det mångkulturella och det ungdomliga förknippas ofta 

med det urbana och det finns överhuvudtaget lite forskning om vad det innebär 

att vara barn och ungdom och bo på mindre orter och i glesbygd (Waara, 2003). 

 

Särskilt i relation till migration och tillhörighet är det intressant att undersöka 

betydelsen av plats och platser för hur kulturella och sociala gemenskaper kon-

strueras och hur ”det egna” och ”det andra” formas rumsligt i termer av exem-

pelvis ”hemma” och ”borta”, ”innanför” och ”utanför” eller ”närvarande” och 

”frånvarande” (Said, 1999). Said beskriver hur ett fokus på platser och rum är 

viktigt, eftersom det kan synliggöra identiteter, tillhörigheter, gränser och kon-

flikter. Platser, liksom tillhörighet och berättelser, står också hela tiden i relation 

till tid, genom att de är i ständig rörelse och förändring. En utgångspunkt för 

studien är att barn upplever sina lokala sociala världar olika beroende på det 

sammanhang där de befinner sig. Därför är det viktigt med studier som inte 

hanterar barn som en homogen grupp, utan också lyfter fram betydelsen av det 

situerade. Den här studien syftar till att belysa det unika, genom att lyfta fram 

hur barnen i studien berättar utifrån konkreta exempel. Att ha fokus på indivi-

der och enskilda barn betyder inte att intresset riktas bort från gemenskap och 

samförstånd. Att be barn berätta är ett sätt att komma nära erfarenheter. Därför 

har jag valt en narrativ ansats. Att fokusera på känsla av tillhörighet är ett sätt att 

skapa förståelse och på så vis i förlängningen bidra till förändring. Min utgångs-

punkt är att berättelser, känslor och tillhörighet hänger samman både teoretiskt 

och metodologiskt.  

 

Avhandlingen utgår således också från mitt intresse för barns berättande och 

berättelser. Narrativt inriktade studier handlar ofta om ungdomars, eller ännu 

oftare vuxnas, berättande och berättelser (se diskussion i Engel, 2005a, 2005b; 

György-Ullholm, 2010; Olwig, 1999). Det är barns vardagserfarenheter jag vill 

förstå, så som de tar sig uttryck i berättande och berättelser. Jag är intresserad 

av vilka slags händelser de berättar om, vilka personer och relationer som har 

varit viktiga för dem samt vad händelserna och relationerna får för betydelse 

när de berättar om dem. Den narrativa ansatsen har tillämpats under hela 

forsknings- och kunskapsprocessen. Detta betyder att en narrativ forsknings-
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tradition baserad på en syn på berättelser som socialt situerade handlingar har 

varit vägledande för hur syfte och frågeställningar har formulerats och hur det 

har gått till vid materialkonstruktionen (De Fina & Georgakopoulou, 2008; 

2012). Analyserna har utgått från ett narrativt forskningsmaterial, det vill säga 

berättelser i muntlig och skriftlig form. Utgångspunkten har varit att barnen, 

genom att berätta om sina erfarenheter, skapar meningsfulla berättelser om sig 

själva och sina liv och att det i själva berättandet uppstår ny kunskap. På så vis 

blir också varje intervju en ny erfarenhet (E. M. Bruner, 1986; De Fina & Geor-

gakopoulou, 2008; 2012). Syftet med att presentera studiens resultat i form av 

berättelser är att förmedla barns vardagserfarenheter och för att inte reducera 

dessa erfarenheter till generella kategorier, sätts varje barns unika berättelse i 

centrum. För att förankra berättelserna i tid och rum vill jag också visa så 

mycket som möjligt av vad och hur barnen har berättat. Betydelser skapas ge-

nom vad och hur något berättas, men också genom att det berättas. I syfte att 

nyansera vad tillhörighet kan innebära för barn i deras vardag, har ambitionen 

varit att betona variation och komplexitet i barnens erfarenheter.   

 

Känsla av tillhörighet 

 

Mitt forskningsintresse i studien är känsla av tillhörighet i och utanför skolan. 

Frågan om tillhörighet är komplex, men utgångspunkten för studien är att 

människor har ett inneboende behov av att tillhöra sociala grupper och att 

skapa positiva interpersonella relationer till andra. Tillhörighet handlar om att 

känna sig respekterad, accepterad, inkluderad och trygg i en specifik miljö. En 

definition av tillhörighet i skolan är formulerad av Libbey (2007) och beskriver i 

vilken mån en elev “feel close to, a part of, and happy at school; feel that teach-

ers care about students and treat them fairly; get along with teachers and other 

students, and feel safe at school” (s. 52).  Att försöka förstå tillhörighet i relat-

ion till migrationserfarenheter och hur tillhörighet kan framträda i barns berät-

telser är det specifika intresset för studien.  Barns erfarenheter av tillhörighet 

har varit fokus för forskning i relation till migration och ofta undersöks tillhö-

righet i relation till specifika etniska grupper (Gardner & Mand, 2012; Olwig, 

1999; Zeitlyn, 2012). Tidigare forskning har nästan uteslutande fokuserat barns 

erfarenheter av tillhörighet i urbana, socialt utsatta områden och ofta har det 

också handlat om särskilt utsatta barn, som ensamkommande flyktingar eller 

asylsökande barn (se exempelvis introduktion i Bak & von Brömssen, 2013). 
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Detta är mycket viktig forskning, men det finns även ett behov av att få en bild 

av hur det förhåller sig i andra kontexter. Få studier är gjorda i Sverige och det 

är därför viktigt med resultat från svenska förhållanden (se vidare forskningsö-

versikt i Kapitel 2).  

 

I internationell forskning har upplevelser av tillhörighet i skolan i stor utsträck-

ning undersökts i kvantitativa studier, som fokuserat barns känsla av att vara 

omtyckta, inkluderade och respekterade i skolan (se översikt i Anderman & 

Freeman, 2004; Juvonen, 2006) och en ansenlig mängd forskning tar utgångs-

punkt i Goodenow (1993), som har utvecklat en skala som mäter känsla av till-

hörighet som psykologiskt konstrukt. Resultaten av dessa studier visar att barn 

och ungdomar som upplever en stark och positiv känsla av tillhörighet i skolan 

också känner sig mer motiverade att komma till skolan och engagerade och del-

aktiga när de är där (Sanchez, Colon & Esparza, 2005). Detta är av särskilt stor 

betydelse för barn med migrationsbakgrund, eftersom skolan för många av dem 

har visat sig ha stor social betydelse (Andersson, Björnberg & Eastmond, 2010). 

I sin översikt beskriver Anderman och Freeman (2004) att när det gäller barn 

med olika etnisk bakgrund är resultaten från studier blandade och vissa data 

visar att barn med minoritetsbakgrund upplever lägre grad av tillhörighet i sko-

lan än barn med majoritetsbakgrund. Vid skolor där majoriteteten av barnen 

har minoritetsbakgrund och där det också finns lärare med minoritetsbakgrund 

rapporterar däremot barn med minoritetsbakgrund högre grad av tillhörighet än 

barn med majoritetsbakgrund. Barn rapporterar också högre grad av tillhörighet 

i skolan i rural miljö än i urban. Detta är intressanta resultat, men fortfarande 

finns dock lite forskning om vad som villkorar och bidrar till barns känsla av till-

hörighet i specifika kontexter och det finns heller inte mycket forskning om 

vilka handlingsmöjligheter barn upplever att de har att själva konstruera tillhö-

righet och tillhörigheter i och utanför skolan (se dock Kasselias Wiltgren, 2014; 

Wernesjö, 2014).  

 

Den teoretiska utgångspunkten i den här studien är också en annan än den som 

ligger till grund för de kvantitativt inriktade studier som beskrivits ovan, där 

tillhörighet och icke-tillhörighet ibland framträder som något statiskt med två 

fasta ytterligheter. I den här studien utgår jag från en syn på tillhörighet som 

något dynamiskt och ständigt föränderligt (Antonsich, 2010; May, 2011; Yaval-

Davis, 2011) och därmed kan tillhörighet upplevas både positivt och negativt 

och ibland både-och eller någonstans mittemellan. En känsla av att inte höra till 

behöver heller inte nödvändigtvis innebära en negativ upplevelse. Det finns 
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alltid en spänning mellan att vilja vara lik och känna tillhörighet till andra, och 

att vilja vara unik och därmed olik andra (May, 2011). I studien inbegriper 

känsla av tillhörighet också känsla för plats (se exempelvis Cele, 2006; P. 

Gustafson, 2001; 2007; 2008; van der Burgt, 2006), vilket blir ett sätt att ytterli-

gare förstå olika kvaliteter i barnens lokala och transnationella relationer. Det 

blir också ett sätt att lyfta fram att känslan av att höra hemma på en plats i sin 

tur hänger samman med anknytning till platsen. Känsla av tillhörighet och 

känsla för plats formas genom de erfarenheter och minnen man har, samt av 

sociala relationer kopplade till platsen. På så vis kan känsla av tillhörighet också 

ses som ett uttryck för identifikation med platser, vilket för barn med migrat-

ionsbakgrund exempelvis kan hänga samman med i hur stor utsträckning man 

är omgiven av släkt eller den egna etniska gruppen (Andersson, 2003; Hedman, 

2013; Jonsson, 2003). 

 

Ambitionen med studien är att visa olika erfarenheter av tillhörighet och vad 

som villkorar och bidrar till känsla av tillhörighet i och utanför skolan. En stu-

die om barn med migrationsbakgrund och deras berättade erfarenheter av 

känsla av tillhörighet kan därför inte avgränsas till skolans värld, utan inbegriper 

också det som är barnens vardag utanför skolan. Skolan är en del av ett större 

socialt och geografiskt sammanhang och för barn hänger livet i och utanför 

skolan nära samman (K. Gustafson, 2006; Öhrn, 2005). Det som sker utanför 

skolan är också viktigt för skolvardagen. Var man bor och vad man gör på friti-

den har betydelse för exempelvis de kamratrelationer som formas i skolan (K. 

Gustafson, 2006). Denna förståelse har fått betydelse för de frågeområden som 

har varit utgångspunkt för intervjusamtalen med barnen i studien (Bilaga 5).   

 

Utifrån studiens teoretiska inramning är det viktigt att poängtera att det inte 

finns några essentiella skillnader mellan barn med migrationsbakgrund och 

andra barn i upplevelsen av tillhörighet eller att tillhörighet skulle vara mer eller 

mindre viktigt för olika grupper barn. Dock innehåller berättelser om migration 

ofta erfarenheter av uppbrott och om att börja om på nytt i ett nytt land. Det 

innebär berättelser om nya möjligheter, men också om förlust och saknad. Inte 

sällan innehåller berättelserna också erfarenheter av diskriminering och margi-

nalisering, det vill säga sammantaget mycket som skapar känslor och som har 

betydelse för känsla av tillhörighet (se exempelvis Gardner, 2012; Wernesjö, 

2014). Barns emotioner i relation till migration är sparsamt utforskat (Gardner, 

2012) och i studien vill jag genom mitt analytiska fokus uppmärksamma emot-

ioner, som en dimension av tillhörighet.  I pedagogisk och sociologisk forsk-
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ning har barns emotioner i skolan länge varit relativt ointressant att utforska 

(Bendelow & Mayall, 2000). Idag finns en diskussion om vikten av att lyfta fram 

emotioner i pedagogisk forskning om barn, men det saknas fortfarande forsk-

ning som inte ger uttryck för en förenklad och instrumentell syn på emotioner 

(se diskussion i Burman, 2009). Det specifikt intressanta med denna studie är 

alltså att den handlar om barn med migrationsbakgrund på en mindre ort i Sve-

rige och deras sociala relationer, samt att den fokuserar emotionella dimension-

er av känsla av tillhörighet så som dessa tar sig uttryck i berättande och berättel-

ser.    

 

Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med föreliggande avhandling är att bidra med kunskap 

om barn med migrationsbakgrund, som bor och går i skolan på en mindre ort, 

och deras berättade erfarenheter av känsla av tillhörighet i och utanför skolan.  

 

Med utgångspunkt i syftet och studiens teoretiska och metodologiska inramning 

avseende dels berättande och berättelser, dels känsla av tillhörighet, ställs föl-

jande forskningsfrågor: 

 

1. Vad i barnens berättelser om sin vardag får betydelse för känsla av till-

hörighet? 

2. Vilka villkor och handlingsmöjligheter i relation till känsla av tillhörighet 

framträder i barnens berättelser?  

 

Den första frågan ställs mot bakgrund av att det är barns perspektiv jag vill lyfta 

fram och att det är barns erfarenheter, så som de framträder i berättande och 

berättelser, jag vill förstå. Med fokus på vad barnen i den här studien lyfter fram 

som väsentligt blir vad och hur och att något berättas viktigt och aktualiserar 

betydelser av känsla av tillhörighet. Analysen inriktas främst på att identifiera 

det jag valt att kalla dilemmarum, vilket beskrivs längre fram i avhandlingen. 

Dilemman blir med ett sådant perspektiv inte detsamma som problem, utan ses 

som något som är närvarande i barnens berättelser och som de på olika sätt 

hanterar i tanke, handling och känsla.  
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Den andra frågan motiveras av att mer kunskap behövs om villkor och möjlig-

heter för barns lärande och deltagande i skolan i syfte att utveckla organisation 

och pedagogiskt arbete. Frågan ska ses i ljuset av att barns erfarenheter idag 

inom de flesta forskningsfält utforskas utifrån tanken att barn är både sårbara 

och har handlingskraft. 

 

 

Avhandlingens disposition 

 

I detta första kapitel ges en inledning där bakgrund och problemområde besk-

rivs samt en presentation av studiens syfte och frågeställningar. Kapitel 2, 

Forskning om barn med migrationsbakgrund och tillhörighet, innehåller en forsknings-

genomgång över studier som berör tillhörighet i relation till olika teoretiska 

ramverk och olika forskningsintressen, som socialt kapital, plats, emotioner, 

skolan och berättande och berättelser. Den forskning som beskrivs i detta kapi-

tel har varit utgångspunkt för den aktuella studien och källa till inspiration. I det 

tredje kapitlet, Berättelser och känsla av tillhörighet presenterar jag begreppet känsla 

av tillhörighet och vidare hur jag menar att jag genom den narrativa ansatsen 

kan studera det fenomen som begreppet syftar till att beskriva. Därefter följer 

kapitel 4, Metod och material, som beskriver tillvägagångssätt vid konstruktion och 

analys av data, etiska överväganden samt metodologiska reflektioner.  I de tre 

följande kapitlen 5-7 presenteras studiens resultat. Varje kapitel avser besvara 

avhandlingens två forskningsfrågor. Det åttonde och sista kapitlet, Avslutande 

diskussion, innehåller min diskussion av studiens viktigaste resultat samt konklus-

ioner av avhandlingen och dess bidrag ur ett forskningsperspektiv.     
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2. Forskning om barn med migrationsbakgrund och 
tillhörighet 

 

 

Känsla av tillhörighet har undersökts inom många olika vetenskapsfält, som 

hälsoforskning, sociologisk forskning och utbildningsvetenskaplig forskning, 

och har också undersökts bland olika grupper. Barns erfarenheter av tillhörighet 

har i någon mån varit fokus för forskning i relation till migration (Caxaj & Ber-

man, 2010; den Besten, 2010; Ní Laoire m fl, 2010) och ofta har tillhörighet 

undersökts i relation till specifika etniska grupper (Eade, 2002; Gardner, 2012; 

Gardner & Mand, 2012; Haw, 2011; Kasinitz, Waters, Mollenkopf, & Anil, 

2002; Olwig, 1999; Wolf, 2002; Zeitlyn, 2012). 

 

Som psykologiskt begrepp har känsla av tillhörighet ofta beskrivits som en för-

längning av Maslows (1954) begrepp belongingness, det vill säga som ett univer-

sellt, mänskligt behov och som del i hans motivationsteori. Enligt Maslow är 

tillhörighet en subjektiv känsla av att vara del av ett socialt system (se exempel-

vis Huitt, 2007). Forskning idag beskriver dock känsla av tillhörighet ur olika 

perspektiv: ur sociologiskt perspektiv om att känna tillhörighet till ett specifikt 

social system eller en grupp och ur psykologiskt perspektiv om en inre, värde-

rande känsla eller sinnesupplevelse. Som individ kan man vara del av och känna 

tillhörighet till många olika sammanhang.  En stark och positiv känsla av tillhö-

righet har visat sig ha stor betydelse för människors möjligheter att klara svåra 

händelser i livet (Williams m fl., 2002; Kissane & McLaren, 2006; McLaren & 

Challis, 2009).  Genom att känna sig som en del av en gemenskap, blir man mer 

delaktig i samhället och skapar nära relationer till andra, vilket i sin tur resulterar 

i att man känner sig mindre isolerad och ensam (Grillo m fl., 2010). 

 

Frågor som handlar om tillhörighet har således varit centrala i både psykologisk 

och sociologisk forskning under lång tid, men på ett relativt implicit sätt, med 

svag teoretisk förankring (Yuval-Davis, 2011). I och med ökad globalisering och 

migration från och med slutet av 1900-talet har intresset för att utforska olika 

aspekter av tillhörighet ökat inom olika discipliner (se exempelvis Adams, 2009; 

Dobson, 2009). Vid en sökning i tidskrifterna Children’s geographies respektive 

Childhood med sökordet ’belonging’ ger det 191 respektive 155 artiklar, och i 

kombination med sökordet ’migration’ ger det 63 respektive 61 artiklar. De 

flesta är publicerade under 2000-talet och fokuserar på olika aspekter av tillhö-

righet i relation till barn och ungdomar med migrationsbakgrund (se exempelvis 
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Ní Laoire m fl, 2010; Pinson m fl, 2010; den Besten, 2010). Få artiklar där barn 

och ungdomar undersöks har en narrativ eller livsberättelseansats och många är 

otydliga i sina teoretiska utgångspunkter när det gäller definition av tillhörighet 

(Antonsich, 2010). 

 

Forskning om barn och migration har ofta haft en ingång som betonat olikhet 

och sårbarhet och därmed har inte barnens perspektiv lyfts fram och heller inte 

barns förmågor (Bak & von Brömssen, 2013; Gardner 2012; White, Ní Laoire, 

Tyrrell, & Carpena-Méndez, 2011). Man talar idag om en barndomsvändning  inom 

migrationsforskningen (Bak & von Brömssen, 2013) och hänvisar till tema-

nummer i ledande tidskrifter, såsom ”Children, childhoods and childhood stu-

dies.” (American Anthropologist, 2007), ”Childhood and migration: Mobilities, 

homes and belongings.” (Childhood, 2010; “Children on the move: The impact 

of involuntary and voluntary migration on the lives of children.” (Global Studies 

of Childhood, 2011) och “Transnational migration and childhood.” (Journal of Eth-

nic and Migration Studies, 2011). Metodologiskt utgår studierna från olika kombi-

nationer av barncentrerade, flexibla och kreativa sätt att låta barn komma till 

tals, som sms, chatt, dagboksskrivande, teckningar, fotograferande och videoin-

spelningar med mera (se exempelvis K. Gustafsson, 2006). Att utforska barns 

erfarenheter av migration blir ett sätt att förstå barndom. Inom barndomsforsk-

ningen, med utgångspunkt i barndomssociologin, förstås barndom som ett so-

cialt fenomen, som är sociokulturellt och historiskt konstruerat (James & James, 

2004). Det gör att man föredrar att tala om barndomar i plural framför barn-

dom i singular (Prout, 2005). Vad det innebär att vara barn varierar alltså mellan 

olika samhällen och olika tider och man ser ett värde i att studera barns sociala 

relationer och kulturer för sin egen skull oberoende av vuxnas intressen och 

perspektiv (ibid.). Även om barn påverkas av de strukturer de lever i måste barn 

också ses som aktiva i att skapa sina egna och andras sociala liv (Alanen, 2001; 

Corsaro, 2011).  

 

Inom det forskningsfält som tar teoretisk och metodologisk utgångspunkt i 

barndomsbegreppet vill man komma ifrån ett ensidigt fokus för forskning om 

barn som riktas mot problem i barndomen, och som får sin betydelse i relation 

till vuxenblivandet (James & James, 2004; Burman, 2008). Fokus för forskning 

har ofta varit erfarenheter hos barn med migrationsbakgrund som återfinns 

inom särskilt sårbara grupper, som asylsökande barn och ensamkommande 

barn. Barn med migrationsbakgrund är dock en heterogen grupp och har myck-

et varierande erfarenheter (Bak & von Brömssen, 2013; White m fl, 2011). De 
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flesta lever sina liv som andra barn med kamrater och lek, skola och familjeliv 

(Bak & von Brömssen, 2013). Det finns således idag ett växande forskningsfält 

där barns och ungas erfarenheter av migration utforskas utifrån tanken att barn 

är både sårbara och har motståndskraft (se exempel i Andersson, Björnberg & 

Eastmond, 2010; Bak & von Brömssen, 2013; Bunar, 2010; Eilard, 2010; Ní 

Laoire m fl, 2011; Suaréz-Orozco, Suaréz-Orozsco, & Todorova, 2010). Kun-

skapsobjekten för denna forskning varierar, men handlar ofta om barns erfa-

renheter av och villkor för att lära sig ett nytt språk, att klara skolan, få kompi-

sar och bygga upp nya former för sociala nätverk. Forskningsresultat visar dock 

att barn överhuvudtaget har litet inflytande i migrationsprocesser, även om för-

äldrar uttrycker att det är med utgångspunkten att ge barnen en bättre framtid 

som de fattar beslut som rör migration (se exempelvis Hutchins, 2011).   

 

Barns erfarenheter av tillhörighet villkoras i stor utsträckning av familjens so-

cioekonomiska förutsättningar efter migrationen, förutsättningar på platsen där 

man bor och går i skolan, vilken etnisk grupp man tillhör, möjligheter till syssel-

sättning och bostad och andra både individuella och sociala förutsättningar 

(Andersson m fl, 2010; Bak & von Brömssen, 2013; Bunar, 2010; Bunar & 

Sernhede, 2013; Lauglo, 2010; Ní Laoire m fl, 2011; Sime & Fox, 2014a, 

2014b). Ett förnyat intresse för plats, rum och olika former av materialitet, som 

brukar benämnas den spatiala eller rumsliga vändningen, syns också inom migrat-

ionsforskningen (se exempelvis temanummer i Children’s Geographies, 2014). 

Både lokala och transnationella relationer är i fokus och platsers betydelse har 

ofta varit en utgångspunkt för forskning om barndom och migration under de 

senaste åren. Barn med migrationsbakgrund verkar till exempel kunna känna 

tillhörighet till flera platser relativt oproblematiskt (Bak & von Brömssen, 2010; 

Haikkola, 2011a; 20111b). För barnen har tillgång till lokala och transnationella 

sociala nätverk, en positiv inkluderande skolmiljö och kamratrelationer stor be-

tydelse för känsla av tillhörighet och gemenskap (Ní Laoire m fl, 2011; Sime & 

Fox, 2014a, 2014b).  

 

Flera så kallade vändningar har således haft betydelse för forskning om barn 

och migration och därmed också för den här studien. Förutom barndomsvänd-

ningen och den rumsliga vändningen har även två andra vändningar varit källa 

till inspiration för studien, dels den narrativa vändningen (se exempelvis Hiles & 

Cermák, 2008) och dels den emotionella vändningen (se exempelvis Hochschild, 

1983). Den narrativa vändningen presenteras i kapitel 3, som teoretisk och me-

todologisk utgångspunkt för studien. Där beskrivs också hur berättande och 

berättelser hänger nära samman med emotioner. Den emotionella vändningen 
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har inneburit ett nyväckt intresse för att förstå emotioners betydelse för sociala 

processer. Nussbaum (2001) är en av dem som har betonat att känslor bör för-

stås som en kunskapsform och ett slags värdeomdömen. Hon betonar också att 

känslor är narrativa, det vill säga att en upplevd känsla blir möjlig att begripa för 

andra i form av berättande och berättelser.  

Forskningsintresset för den här studien är barn med migrationsbakgrund och 

tillhörighet. Tillhörighet, som begrepp, är centralt i forskning som handlar om 

migration och mångfald (Skrbiš m fl, 2007). Olika forskningsfält och teorier har 

inkorporerat begreppet tillhörighet och för barn har känsla av tillhörighet visat 

sig ha stor betydelse för bland annat självkänsla, hälsa och välbefinnande 

(Sharma & Malhotra, 2010). Fortsättningsvis presenteras i detta kapitel valda 

delar av forskning som handlar om barn, migration och tillhörighet. I den över-

sikt som görs nedan inriktas texten på fem teman som är centrala för den här 

studien: Tillhörighet och socialt kapital, Tillhörighet och plats, Tillhörighet och 

emotioner, Tillhörighet i skolan och Tillhörighet och barns berättande och be-

rättelser. Slutligen presenteras några slutsatser och utgångspunkter för avhand-

lingen.  

 

Tillhörighet och socialt kapital 

 

Forskning om barn med migrationsbakgrund och tillhörighet relaterar ofta till 

forskning om barn med migrationsbakgrund och socialt kapital. Ramverk som 

konceptualiserar socialt kapital hos barn och unga sätter just känsla av tillhörig-

het och anknytning till plats i ett större teoretiskt sammanhang (Schaefer-

MacDaniel, 2004). Socialt kapital är ett begrepp som flera teoretiker använder, 

bland andra Putnam, och hans begrepp innefattar förtroende, normer och nät-

verk (2006). En hög grad av socialt kapital innebär att individer känner ömsesi-

dig tillit till varandra och handlar, enkelt uttryckt, om de människor vi möter, 

vänner, bekanta och främlingar, och vilka möjligheter dessa möten öppnar för 

oss. Socialt kapital skapar därmed en känsla av tillhörighet (Kitchen, Williams & 

Simone, 2012). Inom migrationsforskningen är betydelsen av socialt kapital väl 

befäst i forskning om vuxna och olika former av socialt kapital som är av bety-

delse för barn har på senare tid också börjat utforskas (Devine, 2009; Ní Laoire 

m fl, 2011; Reynolds, 2010). Tillgång till socialt kapital i form av stöd från in-

stitutioner och sociala nätverk har undersökts och visat sig hänga nära samman 

med barns hälsa och välbefinnande (se exempelvis Andersson m fl, 2010).  Sär-

skilt nätverk av kamrater är en dimension av socialt liv som har stor betydelse 
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för barn och ungdomar och är därmed en viktig källa till socialt kapital (Devine, 

2009). Forskning har synliggjort att barn med migrationsbakgrund kan ha 

mycket olika erfarenheter av villkor för att skapa kamratrelationer. Sociala pro-

cesser, som har med föreställningar om olika etniska grupper att göra, kan ex-

kludera barn från kamratnätverk (Devine, Kenny & McNeela, 2008; Gilligan m 

fl, 2010; Gilliam, 2009). Detta är processer som hänger nära samman med andra 

omständigheter relaterade till migration, som materiella villkor och mobilitet 

(Ní Laoire m fl, 2011).  

Det finns dock fortfarande få studier som går på djupet med frågor som rör hur 

barn i olika sammanhang själva uppfattar och förstår det som kan betecknas 

socialt kapital. Morrow (2001; 2002a; 2003) är kritisk mot hur begreppet socialt 

kapital kan användas när man avser att studera barn. Hon pekar också på att 

forskningen om socialt kapital och barn har underskattat de sociala nätverkens 

och kamratgruppers betydelse. I flera studier där forskningsintresset är just barn 

och socialt kapital, lyfts också specifikt känsla av tillhörighet och känsla för 

plats fram och sätts i ett större teoretiskt sammanhang. Dessa är därmed rele-

vanta för den här studien (se exempelvis Eriksson, 2012; Morrow, 2002a, 

2002b; Schaefer-MacDaniel, 2004). Det är vanligtvis barn som bor i socialt ut-

satta urbana områden som tillfrågats och resultaten relateras vanligen till hälsa 

och välbefinnande (Morrow, 2002a). Morrow har själv undersökt ungdomar 

från minoritetsgrupper och deras subjektiva upplevelser och erfarenheter av 

sina bostadsområden och sina sociala nätverk. Ambitionen var att utgå från de 

ungas sätt att beskriva och relatera till socialt kapital med öppna frågor, som 

exempelvis ”Vem är viktig för dig och varför?”, ”Vad gör du utanför skolan, 

med vem och var?”, ”Var bor du, hur länge har du bott där och vad tycker du 

om att bo där?”, ”Vad är en vän och vad är vänner viktigt för?”, ”Var känner 

du att du hör hemma?”. Dessutom användes visuella metoder då deltagarna fick 

fotografera platser som var viktiga för dem och sedan beskriva på vilket sätt (se 

även exempelvis Cele, 2006; K. Gustafson, 2006). De slutsatser Morrow drar är 

att det är uppenbart att barn och unga har mycket att berätta om sina sociala 

världar och att de har andra perspektiv än vuxna. Morrow konstaterar att det 

man kan benämna barns lokala världar till stor del handlar om gemenskaper 

som består av vänner kring skolan eller olika bostadsområden. Barn kan heller 

inte analyseras som en homogen grupp, utan det är uppenbart, menar Morrow, 

att kön, ålder och etnicitet påverkar barnens sociala kapital.  Det Morrows stu-

die visar är att olika komponenter av begreppet socialt kapital verkar vara mer 

centrala för barn och unga och hon betonar att det handlar om nätverk av kam-

rater och även familjenätverk. Känsla av tillhörighet visar sig ha mer att göra 

med vänner och familj än med en specifik geografisk plats.  
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Forskningsintresset i den här studien är barn med migrationsbakgrund och 

känsla av tillhörighet i och utanför skolan. Ett teoretiskt ramverk, som koncep-

tualiserar socialt kapital hos just barn och unga är uppbyggt och beskrivet av 

Schaefer-McDaniel (2004). Det är inte ett ramverk som specifikt rör barn med 

migrationsbakgrund, men är ändå relevant för den här studien, eftersom det 

sätter känsla av tillhörighet och anknytning till plats i ett större teoretiskt sam-

manhang. Schaefer-McDaniel tar utgångspunkt i de definitioner av socialt kapi-

tal som de tre stora teoretikerna inom fältet, Bourdieu, Coleman och Putnam, 

har formulerat, men argumenterar i sin tur för att det finns behov av att intro-

ducera ett nytt teoretiskt ramverk för att undersöka socialt kapital hos barn och 

unga. Schaefer-McDaniel menar att de studier som finns främst har fokuserat 

äldre ungdomar och vuxna och det är sällan barn själva har fått komma till tals 

och på så vis erkänts som agenter i sitt eget liv. Man har mestadels samlat in-

formation om barns liv och villkor från föräldrar och lärare. I sin kritiska dis-

kussion menar Schaefer-McDaniel också att man bör lägga mer vikt vid sociala 

relationer och interaktion än vad som gjorts och att socialt kapital också bör 

utforskas inte bara i marginaliserade, socialt utsatta områden.  

  

Schaefer-McDaniels teoretiska ramverk bygger på tre dimensioner som sinse-

mellan hänger samman. Den första dimensionen fokuserar sociala nätverk och 

socialt deltagande. Att vara bekräftad, att känna sammanhang och tillhöra en ge-

menskap i vardagen, det vill säga i familjen, på skolan och bland kamrater, har 

stor betydelse för barns tillvaro. Ett personligt socialt nätverk är en uppsättning 

relationer med betydelse för den sociala identiteten och som kan ge exempelvis 

emotionellt stöd, materiell hjälp och olika tjänster, information och nya sociala 

kontakter (se exempelvis Skårner, 2001). Socialt deltagande handlar i sin tur om 

förmåga och möjlighet att använda sina nätverk som en resurs (se även Mor-

row, 2001). Den andra dimensionen, tillit och ömsesidighet, handlar om upplevel-

ser av rättvisa präglade av autenticitet, trovärdighet och pålitlighet hos omgiv-

ningen och om att möta hjälpsamhet. Schaefer-McDaniel menar att barn sär-

skilt behöver etablera tillitsfulla relationer till familj, kamrater, lärare och andra 

människor i omgivningen. Känsla av tillit och ömsesidighet är nödvändigt för 

att de relationer man har till andra överhuvudtaget ska kunna utgöra en resurs. 

Den tredje och sista dimensionen, känsla av tillhörighet och anknytning till plats, har 

enligt Schaefer-McDaniel uppmärksammats i liten utsträckning i den litteratur 

som behandlar socialt kapital. Känsla av tillhörighet handlar om en individuell 

känsla av tillhörighet och inbegriper en mer symbolisk anknytning till eller 



22 

 

känslomässig investering i platser eller miljöer. Anknytning till plats och känsla 

av tillhörighet har betydelse för barns identitetsformande och hänger samman 

med hur barn får kamrater och interagerar med dem (Morrow, 2002a; 2002b; 

Narayan & Cassidy, 2001).  

 

Kamratrelationer är av speciellt stor betydelse i barns sociala liv och kan vara en 

viktig och värdefull källa till socialt kapital (Devine, 2009; Hébert, 2005; Ní La-

oire m fl., 2011). Som diskuterats tidigare har forskning visat på barns olika er-

farenheter av att skapa kamratrelationer i lokala kontexter i det nya landet. Möj-

ligheter till inträde i kamratgemenskap villkoras bland annat av föreställningar 

om kultur, etnicitet, religion och liknande (Anderson, 2000; Devine m fl., 2008; 

Gilliam, 2009; Gilligan m fl, 2010; Romme Larsen, 2013). Dessa föreställningar 

leder ibland till processer som i sin tur skapar känslor av utanförskap. Annat 

som ofta specifikt villkorar inträde i kamratgemenskap för barn med migrat-

ionsbakgrund har att göra med ekonomiska och materiella omständigheter, rör-

lighet och könsrelationer (Ní Laoire m fl., 2011). Det handlar exempelvis om att 

stanna tillräckligt länge på en plats för att kunna etablera varaktiga kompisrelat-

ioner eller om att ha tillgång till dyr utrustning för att kunna delta i fritidsaktivi-

teter. Ní Laoire m fl (2011) lyfter fram att det idag finns ett antal studier som 

undersöker hur barn och unga hittar sätt att hantera dessa villkor, exempelvis 

genom att betona likhet eller skapa olikheter och skillnader på antingen positiva 

eller negativa sätt.  

 

Barns känsla för närområdet (sense of neighbourhood) undersöktes i en australien-

sisk studie och begreppet visade sig få sin betydelse utifrån relationer både till 

människor man känner väl, som familj, vänner och grannar, men också utifrån 

relationer till vänliga, men okända människor (Pooley, Pike, Drew, & Breen, 

2002). Känslan är också relaterad till den fysiska miljön, skolan och fritidsaktivi-

teter. Få studier genomförda i Sverige med socialt kapital som teoretisk ut-

gångspunkt har undersökt barn på landsbygden och mindre orter (se dock Er-

iksson, 2012). Studier som belyser sociala aspekter av ungdomars upplevelser av 

att växa upp i glesbygd visar att ungdomarna beskriver sitt närområde som 

tryggt och som ett bra ställe att växa upp på, men samtidigt som socialt begrän-

sande, uttråkande och ibland stigmatiserande (Glendinning, Nuttall, Hendry, 

Kloep, & Wood, 2003; Shoveller, Johnson, Prkachin, & Patrick, 2007).  

 

Också det man inom migrationsforskningen benämner transnationella nätverk har 

visat sig ha stor betydelse för barns identitetsskapande och känsla av tillhörighet 
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(Bak & von Brömssen, 2013; för begreppet transnationalism, se vidare nedan). I 

forskning om barn och migration har barns sociala nätverk uppmärksammats i 

bland annat Haikkolas (2011a; 2001b) studier, där hon genomför nätverksinter-

vjuer med barn i Helsingfors. Hennes forskning bidrar till förståelsen av barns 

transnationella nätverk och hur barnen skapar transnationella relationer på ett 

annat sätt än de vuxna. Barnen måste ofta forma familje- och släktband till för 

dem meningsfulla relationer, medan vuxna underhåller redan etablerade relat-

ioner till familj och släkt. Helt avgörande för barnen är då personliga möten och 

besök i ursprungslandet och andra länder där familj och släkt bor, men de be-

skriver också hur de upprätthåller kontakter genom olika medier.    

 

Tillhörighet och plats 

 

Ett vetenskapsfält där tillhörighet har utforskats är i relation till plats. Barn-

domsgeografin, är ett sådant fält med tvärvetenskaplig ansats och liknar i sina 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter barndomssociologin. Några bety-

delsefulla temanummer är i tidskrifterna Childhood (1997; 2000; 2004) och Child-

ren’s geographies (2014) samt antologier skrivna av Holloway och Valentine 

(2000), Christensen och O’Brien (2003) samt Olwig och Gulløv (2003). Barn-

domsgeografin har således bidragit till utvecklingen av forskning med barn och 

metodologier där barns perspektiv lyfts fram (Cele, 2006; K. Gustafson, 2006; 

Holloway & Valentine, 2000; van der Burgt, 2006) och har sedan blivit en starkt 

växande vetenskaplig riktning där barn positioneras i sina lokala miljöer, men 

också i ett större globalt sammanhang. Barns eget engagemang i platser och 

rum och hur barnen själva förändrar, förhandlar och konstruerar platser har 

varit forskningsfokus.  

 

Under senare tid har intresset för platser och rum inom många vetenskapsfält 

blivit påtagligt och man talar om en rumslig vändning, där rum och plats inte är 

något neutralt utan fylls med innehåll och på så vis ses som en konstruktion 

(Mårald & Nordlund, 2006). Rum eller plats säger inget i sig, utan skapas ge-

nom att benämnas och laddas med berättelser och betydelser genom de männi-

skor som lever där. Inom barndomsgeografin utforskas de platser som uppfatt-

tas ha betydelse för hur barndom gestaltar sig. En utgångspunkt är att det har 

betydelse var man växer upp och var man bor. Människor är förankrade i plats, 

det vill säga känner tillhörighet till fysiska platser genom social interaktion med 

omgivningen. Med plats menas inte enbart den fysiska platsen, utan också olika 
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sociala och kulturella aspekter (se exempelvis Cele, 2006). Begreppet sätts ofta i 

kontrast till begreppet rum. Ett begrepp som fått stark förankring i barndoms-

geografin är engelskans place-making, som förklaras genom att ett på olika sätt 

villkorat rum blir en meningsfull plats genom det man på svenska kan benämna 

platsskapande (Olwig & Pærregaard, 2007; Romme Larsen, 2011). Platser blir 

med den här utgångspunkten något dynamiskt, som snarast görs genom de soci-

ala processer och relationer som uppstår.  

 

På så vis knyts också platsers och barns identiteter samman (Olwig & Gulløv, 

2003). Genom direkt erfarenhet av platsen och genom kommunikation med 

andra barn ges platsen betydelse och barn knyter an till den (Christensen, 2003). 

Holloway och Valentine (2000) beskriver den barndomsgeografiska forskningen 

som delad i tre områden: platsens betydelse, vardagslivets platser och rumsdis-

kurser.  Holloway och Valentine lyfter exempelvis fram en dominerande rums-

diskurs om en rural barndomsidyll i motsats till en urban (se även Halldén, 

2011). Den barndomsgeografiskt inriktade forskningen har huvudsakligen ut-

forskat det urbana rummet och urbana barndomar (se utförlig forskningsöver-

sikt i van der Burgt, 2006). Barns aktionsradie och hur olika rädslor och sociala 

relationer styr barns rörelsemönster har varit fokus för forskning (K. Gustaf-

son, 2006; Morrow, 2003; van der Burgt, 2006). Diskussioner om barn och plats 

handlar ofta om vilka platser som är bra för barn och på vilka platser barn inte 

skall vara (Andersson, 2003; Halldén, 2000). Det gäller också att förhålla sig till 

det eller dem som uppfattas som annorlunda och därmed är farligt (K. Gustaf-

son, 2006).  

 

Ett flertal studier, där vuxna och unga migranters erfarenheter av att bo på 

landsbygden utforskas, visar hur relationer till den miljö de lever i är komplexa 

och kräver en dynamisk förståelse av anknytning, avståndstagande, tillhörighet 

och främlingskap (Bergström 2005; Stenbacka, 2011; Wernesjö, 2014). Befolk-

ningen på landsbygden och i småorter framställs ibland i media som mer intole-

ranta och främlingsfientliga, som i exemplet Sjöbo (Stenbacka, 2011). Berg-

ström (2005) visar däremot i sin studie att vuxna invånare med migrationsbak-

grund på landsbygden upplever att de blir mindre anonymt betraktade och 

kommer snabbare in i samhället. Forskare, som i sina studier lyfter fram bety-

delsen av transnationella nätverk och internet, argumenterar också för att den 

plats där man bor i viss mån minskar i betydelse (Bauman, 2002; Brekke, 2008). 

Ett begrepp som har använts för att förklara relationen till orten där man bor är 

life in transit, vilket innebär att faktorer som en god arbetsmarknad eller önske-
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mål om att vara del av en större etnisk eller religiös grupp har betydelse för om 

man vill flytta eller inte (Brekke, 2008; Haartsen & Thissen, 2014; Rérat, 2014).  

 

Studier som utgår från barns erfarenheter av att bo och gå i skolan på landsbyg-

den och på mindre orter är sällsynta (se dock temanummer i Children’s geograp-

hies, 2014). Av stor relevans för den här avhandlingen är dock Romme Larsens 

etnografiska studie från 2011, där två danska landsbygdskommuner ingår och 

fyra flyktingfamiljers upplevelser av att bosätta sig och ingå i det danska lokal-

samhället undersöks. Romme Larsen har följt både de vuxna och barnen i deras 

vardag och forskningsintresset riktas mot hur inkludering, exkludering och till-

hörighet förhandlas. Till skillnad från andra danska studier, med fokus på ur-

bana skolsammanhang (Anderson, 2000; Gilliam, 2009), visar Romme Larsen 

att barnen i hennes studie inte har upplevt att de blivit retade eller på något sätt 

exkluderade från den sociala sammanhållningen i klassen och gemenskapen 

med etniskt danska barn.  Hon observerar tvärtom att barnen var både om-

tyckta och inkluderade och de flesta hade också en bästis, som de var tillsam-

mans med både i skolan och på fritiden. På skolorna fanns mycket få elever 

med migrationsbakgrund och lärarna utvecklade en närhet i relationerna till 

barnen och både lärarna och det omgivande lokalsamhället investerade mycket 

stolthet i barnens lyckade integrering i och utanför skolan. Barnen visade i sin 

vardag en stor önskan om att vara och kunna göra precis som sina kamrater. 

Det fanns också en tendens till att omgivningen såg familjen och hemmet som 

ett rum som hindrade barnen i deras så kallade danskhetsprojekt. Barnen måste 

i hög grad agera inom ramen för den lokala omgivningens normer och förvänt-

ningar. Att ha samma saker som de andra barnen och att kunna göra samma 

saker, som att cykla och simma, visade sig få stor betydelse i förhandlingar kring 

inkludering, exkludering och tillhörighet i dessa lokalsamhällen (Romme Larsen, 

2013).   

 

Annan forskning tar teoretisk utgångspunkt i begreppet känsla för plats, som är 

väl etablerat och utgår från en önskan om att förstå människors vardagliga erfa-

renheter och uppfattningar av att vara på en plats (Agnew, 1987; Massey, 1994). 

Begreppet hänger nära samman med känsla av tillhörighet och har undersökts, 

ofta kvantitativt, i många sammanhang, som exempelvis i rural och urban kon-

text (se exempelvis Tonts & Atherley, 2010) eller i relation till flyktingar och 

migranter (se exempelvis Wen Li, Hodgetts, & Ho, 2010). Ett annat begrepp 

som är relaterat till känsla för plats är anknytning till plats, vilket i sin tur beskriver 

emotionella band mellan människor och den omgivande miljön (se exempelvis 
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Inalhan, & Finch, 2004; Lewicka, 2010). P. Gustafson (2001) beskriver hur gra-

den av anknytning till plats kan variera mellan platser utifrån tre underliggande, 

ofta implicita, dimensioner. Hans beskrivning rör inte vare sig specifikt barn 

eller barn med migrationsbakgrund, men lyfter fram intressanta dimensioner. 

Den första är distinktion, det vill säga hur jag skiljer mig från andra och uttrycks 

ofta genom här/där, hemma/borta, vi/dom. Den andra är värdering, det vill säga 

jämförelser som ofta har en normativ komponent, positiv eller negativ, om 

platser och invånarna där och har betydelse för och kan påverka graden av in-

volvering i relation till en specifik plats. Den tredje är kontinuitet, om jag har levt 

på samma eller samma typ av plats länge. Platser kan dock få nya betydelser, 

ofta genom att man försöker göra platsen till sin egen genom sociala relationer, 

exempelvis genom kamrater eller genom att fysiskt skapa platsen. Gustafson 

resonerar kring hur även andra dimensioner som relaterar till identitet har bety-

delse för anknytning till plats, som självkänsla, det vill säga om jag känner mig 

stolt över platsen där jag bor, samt självtillit, som hänger samman med vad plat-

sen betyder för tilltron till den egna förmågan.  

 

Hur tillhörighet villkoras bland annat i relation till plats beskriver Wernesjö 

(2014). Hennes avhandling handlar om hur ensamkommande flyktingbarn i 

åldern 16 till 20 år upplever sin vardag i skolan och i samhället. Hälften av ung-

domarna bodde i urban och hälften bodde i rural miljö. Resultaten av hennes 

studie visar att det är svårt för de flesta att lära känna ungdomar utanför förbe-

redelseklasserna och gruppboendet. Wernesjö visar hur de ungdomar som bor i 

ett gruppboende i byn Barnsele i norra Sverige saknar både långsiktiga relation-

er till vuxna och positioneras som främlingar i den etniskt homogena byn, men 

ändå konstruerar tillhörighet och anknytning till de platser som är tillgängliga 

för dem med utgångspunkt i sociala relationer. Hon lyfter fram hur skolan 

skulle kunna göra mycket för att underlätta och skapa relationer mellan ungdo-

mar, eftersom det är en arena där de befinner sig större delen av dagen.  

 

Tillhörighet och emotioner 

 

Emotioner är en viktig dimension av tillhörighet (se exempelvis Antonsich, 

2010). Det finns idag ett växande forskningsfält som intresserar sig för emot-

ioners betydelse för individers relationer till andra och relationer till ting och 

platser (Bondi, Davidson & Smith, 2005). Många forskare och teoretiker har 

ägnat sig åt att diskutera definitionsfrågor när det gäller emotioner. Scheff och 
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Starrin (2002) belyser hur man har velat skilja mellan affekter, som mer omedel-

bara, flyktiga och kroppsligt förankrade, och emotioner eller känslor, som mer be-

ständiga. Man har också velat göra skillnad mellan emotioner och känslor. Med 

emotioner menas då sådana som det finns gemensamt erkända begrepp för, 

som ilska, sorg och skam och med känslor menas snarare personliga upplevel-

ser. Mer och mer inriktas dock forskningen kring frågor som handlar om vilken 

betydelse känslor har i våra liv och för social interaktion (se exempelvis Scheff, 

2003). Det kan då handla mer om förhållandet mellan våra känslor och frågor 

som rör identitet och tillhörighet, men också vilken betydelse språket har när 

det gäller att förstå känslor. En viktig teoretiker idag är Ahmed (2004) och hon 

vill se känslor som rörelser i rummet och mellan individer, grupper och ting, det 

vill säga som del av en kulturell praktik. Emotioner är inte något som finns inuti 

människor utan snarare något dynamiskt som förhandlas i samspel med omgiv-

ningen. Detta sätt att se på emotioner har också börjat komma till uttryck i 

forskning om barn och migration (se exempelvis Zembylas, 2012).   

Emotioner är en dimension av barns liv och att uppmärksamma emotioner blir 

ett sätt att försöka förstå barns erfarenheter av förflyttningar, separationer och 

att leva i flera världar. Barn berättar om och beskriver ofta sådana känslor mer 

direkt än vuxna och är ofta mer omedelbara i sina relationer till det fysiska, som 

kropp, omgivning och sammanhang (Gardner & Mand, 2012; Olwig & Pærre-

gaard, 2007). Forskning om barns platsskapande visar att barns relation till plat-

ser på många sätt först och främst är fysisk.  Deras berättelser är ofta fysiskt 

sinnliga och vad som är speciellt med barnens berättelser är omedelbarheten i 

hur de uttrycker sina känslor, som att något är ”Jätteäckligt!”, ”Jättegott!” eller 

”Skitkul!” (Gardner, 2012). Känslor är komplexa, de kan vara positiva och ne-

gativa på samma gång och känslor inför ett visst fenomen kan ändras över tid. 

Barn med migrationsbakgrund som besöker sina föräldrars hemländer kan 

ibland känna starkt ambivalenta känslor; obehag genom att till exempel insekter 

och sand eller smuts är hemskt, men starkt positiva känslor samtidigt, genom 

kärlek från släktingar och många barn beskriver hur de kan springa omkring ute 

fritt och leka hela dagarna (Gardner & Mand, 2012;  King, Christou, & Teer-

ling, 2011; Zeitlyn, 2012).  

 

Viktiga händelser i många av de här barnens liv är således ofta besök i ur-

sprungslandet (Baldassar, 2008). Dessa besök blir viktiga erfarenheter av migrat-

ion och tillhörighet och de förknippas ofta med spänning och glädje, men också 

med krav och förväntningar som inte är odelat positiva (Zeitlyn, 2012). Dessa 

händelser är ofta tillfällen med stor symbolisk betydelse då släkt och familj åter-
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förenas och kommer från olika håll i världen (Ramirez m fl., 2007). Det blir 

också händelser fyllda med dramatik i och med glädjen över ett komma hem 

och att återförenas och det blir en känslomässig händelse värd att utforska i sig 

själv. Ibland är resorna kontinuerligt återkommande och ibland kanske det är 

första och enda resan ”hem”. Resorna kan inte begränsas till att ha betydelse 

för första generationens migranter, utan kan även ha stor betydelse för andra 

generationen (Kasinitz m fl., 2002). Det kan handla om att i en ny dimension 

förstå sig själv och ibland har de släktingar man då träffar för kanske första 

gången i sitt liv varit starkt närvarande, men imaginära, gestalter i barnens liv. 

Barnen kan uppleva längtan till platser där de aldrig varit och ibland till platser 

som inte längre finns (Bak & von Brömssen, 2010; Kasinitz m fl., 2002).  

 

Emotioner relaterade till migration har också lyfts som dimension av begreppet 

transnationalism och som började användas i början av 1990-talet. Fenomenet 

som sådant var inte något nytt (Basch, Schiller & Szanton Blanc, 2003), utan 

handlar om ”The processes by which immigrants forge and sustain multi-

stranded social relations that link together their societies of origin and settle-

ments” (Basch m fl, 2003, s. 7).  Fokus för det transnationella perspektivet är 

hur migranter kan ingå i familjenätverk med familjemedlemmar bosatta i olika 

länder inklusive hemlandet. Många gör regelbundet besöksresor till sina hem-

länder och det blir en viktig livsomständighet och många skickar också pengar 

till dem som bor kvar i hemlandet. Människors rörelse över nationsgränser 

skapar multipla tillhörigheter och lojaliteter (Eastmond & Åkesson, 2007). Det 

är i stor utsträckning empiriska undersökningar av migranters erfarenheter som 

ligger till grund för det transnationella perspektivet (P. Gustafson, 2007) och 

olika dimensioner av transnationalism har lyfts fram. En sådan dimension är 

rörlighet, som handlar om just förflyttning, i form av exempelvis resor och kon-

takter med hemlandet. En annan dimension handlar om ekonomiska aktiviteter och 

utbyten, som kan innebära både kapitalflöden och affärsverksamheter och som i 

sin tur skapar förbindelser med hemlandet. En ytterligare dimension rör identitet 

och tillhörighet, som ofta tar sig uttryck i att man identitetsmässigt ser sig tillhöra 

flera nationalstater (P. Gustafson, 2008). Formerna för släktskap och vänskaps-

relationer varierar i alla samhällen och både barn och vuxna har i olika studier 

visat hur de kan leva i nära relationer med starka emotionella band, trots stora 

geografiska avstånd. I många fall präglas relationerna av oro för familjen i hem-

landet och i vissa fall handlar det om drömmar om att kunna resa ”hem”, men 

där det av olika skäl inte är möjligt. Det kan bli en lika påtaglig livsomständighet 

som verkliga resor (P. Gustafson, 2008; Skrbiš, 2008). 
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I forskning om barn med migrationsbakgrund och deras liv inom diasporiska 

och transnationella miljöer (Bak & von Brömssen, 2010; Gardner & Mand, 

2012; von Brömssen, 2009; Wolf, 2002) berättar barn att de kan bo på en plats 

som de inte beskriver som ”hemma”, och där de i stället beskriver sitt 

”hemma” som någon annanstans, någonstans där de kanske aldrig har varit 

(Bak & von Brömssen, 2010). Hur barns transnationella nätverk kan se ut har 

beskrivits i forskning och också hur sådana nätverk relaterar till hur tillhörighet 

förhandlas (Haikkola, 2011a; 2011b). En aspekt av betydelsen av plats är det 

Beck (2001) kallar platspolygami. Han menar att människan kan vara platspoly-

gam och kan känna tillhörighet till flera platser i olika världar. Sådan transnat-

ionell platspolygami kan vara frukten av migration, hur skolan och vänskaps-

kretsen ser ut och av mångkulturella äktenskap. Han beskriver det som att vi 

lever mer glokalt och menar då att det globala blir lokalt, och också tvärtom. 

 

Skrbiš (2008) diskuterar forskning om den transnationella familjen och lyfter tre 

dimensioner av erfarenheter, nämligen migration, emotioner och tillhörighet. 

Emotioner är en viktig dimension att ta hänsyn till för att förstå transnationella 

familjer och det handlar om att se till känslomässiga band som finns i alla famil-

jer på ett eller annat sätt. Det handlar också om emotioner i relation till själva 

migrationserfarenheten, som innebär en process som oftast rent fysiskt skiljer 

individer från sina familjer, vänner och andra socialt viktiga objekt, som de har 

känslomässiga band till. Skrbiš beskriver hur det handlar om att skiljas från ett 

känt sammanhang, som inbegriper allt från klimat, landskapets karaktär, bygg-

nader, heliga objekt eller platser, till vardagsrutiner och språk. Att vara en trans-

nationell migrant handlar ofta om att hitta nya former för relationer med familj 

och vänner (Baldassar, Baldock, & Wilding, 2006). Nya kommunikativa rum 

skapas och mycket känslomässig investering går åt till att behålla kontakt med 

familjen som finns kvar i ursprungslandet eller på andra håll i världen. Det är 

inte bara de som lämnar, utan också de som stannar kvar och som gör an-

strängningar att hålla kontakt, vilket gör dem till lokala transnationella (Baldas-

sar, 2008). Skrbiš (2008) identifierar områden där emotioner har relaterats till 

transnationell barndom, och ett sådant är när mödrar tar arbeten av transnat-

ionell karaktär som exempelvis barnflicka eller hemhjälp och reser från hemmet 

under långa perioder. Ett annat är migranters resor till hemlandet och familjeå-

terföreningar. Den emotionella utmaning som sådana händelser ofta innebär 

har uppmärksammats i forskning (Ramirez, 2005; Ramirez, Skrbiš & Emmison, 

2007; Zeitlyn, 2012). Hur minnen och berättelser om familj och släkt och det 
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förflutna också formar den transnationella familjens erfarenheter har varit fokus 

för andra studier (Chamberlain & Leydesdorff, 2004).      

 

 

Tillhörighet och skolan 

 

Forskning visar att skola och utbildning är en av de viktigaste faktorerna för 

etablering i samhället på lika villkor för barn med migrationsbakgrund, men 

också att barn med migrationsbakgrund är en mycket heterogen grupp i skolan 

sett till skolresultat, med både hög- och lågpresterande individer (Bak & von 

Brömssen, 2013; Bunar, 2010; Eilard, 2010). På gruppnivå visar barn med bak-

grund från samma område i världen olika skolresultat i de länder de migrerat 

till, vilket tyder på att olika, sammansatta förhållanden har betydelse (Bak & von 

Brömssen, 2013; OECD, 2012). Barnens skolresultat ser ut att påverkas framför 

allt av följande faktorer: familjens bakgrund, kvaliteten på undervisningen, möj-

ligheter att lära sig språket samt individuella faktorer, som stress, trauman, sys-

konrelationer, ålder vid migration, känsla av tillhörighet och socialt stöd (Sime 

& Fox, 2014a; 2014b). Föräldrarnas utbildningsambitioner för barnen kan ha 

större betydelse för barnens skolresultat än föräldrarnas egen skolbakgrund och 

dessa ambitioner tycks variera mellan olika etniska grupper (Engebrigtsen & 

Fuglerud, 2009). Dessvärre möts barn med migrationsbakgrund av en rad struk-

turella hinder i skolan, som ofta har med bristtänkande i lärares förhållningssätt 

att göra, vilket leder till att barnen möts med lägre förväntningar och kommuni-

kationen mellan skola och föräldrar är ofta ansträngd (Bouakaz, 2007; Enge-

brigtsen & Fuglerud, 2009).  

 

I studier där barn och ungdomar själva har intervjuats visar det sig att det de 

ofta har upplevt som viktigt för skolframgång och som de själva i retrospektiva 

studier har fört fram är att enskilda lärare och kamrater har stöttat dem (Ceder-

berg, 2006; Torpsten, 2008; Wigg, 2008). Forskning har också visat att tillgång 

till starka sociala nätverk, exempelvis i form av stor andel landsmän i ett område 

har betydelse för barnens villkor både i och utanför skolan, bland annat genom 

att en större etnisk minoritetsgrupp i ett bostadsområde ofta är organiserad och 

har en starkare förhandlingssituation (Bouakaz, 2007; Edin, Fredriksson, 

Grönqvist & Åslund, 2009).  Barns erfarenheter av att gå i skolan i etniskt seg-

regerade områden har också utforskats och visar att de själva kan uppleva det 
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som stigmatiserande att gå i dessa skolor (Bunar, 2008; K. Gustafson, 2006; 

Haglund, 2005).  

 

Av intresse för den här studien är resultaten från Kasselias Wiltgrens avhand-

ling från 2014. Hon följde elever vid en högstadieskola i Stockholms utkant 

under ett år. De flesta av eleverna hade föräldrar födda utomlands. Kasselias 

Wiltgren undersökte hur ungdomarna använder sin etniska bakgrund som re-

surs. Det visade sig att det fanns en stor öppenhet kring tal om etnicitet och 

ursprung och det fanns en outtalad regel om att vara stolt över sitt ursprung. 

Etniska kategorier var flytande och svenskheten var en identitet som togs för 

given. Det var elevernas andra bakgrunder som lyftes fram både verbalt och 

genom olika symboler. Problem uppstod när de kom utanför sitt område och 

de förvånades då över att de inte främst uppfattades som svenskar av andra. De 

blev bemötta på ett annat sätt och stoltheten över den egna identiteten utmana-

des. Kasselias Wiltgren lyfter fram att risken finns att de slutar se sig själva som 

svenskar och ställer sig utanför samhället. 

 

Barns känsla av tillhörighet i sin specifika skolmiljö är viktig, eftersom det är där 

de tillbringar så stor del av sin tid och skolans hela sammanhang har stor social 

betydelse. Skolan fyller en viktig funktion när det gäller att bygga sociala nätverk 

och här finns också unika möjligheter att påverka känsla av tillhörighet hos 

barn. Att känna sig accepterad av sina kamrater och som någon som passar in, 

gör att man känner sig mindre ensam och ökar engagemanget i skolan (Allen & 

Bowles, 2012; Willms, 2003). Betydelsen av känsla av tillhörighet har också stu-

dierats i longitudinellt perspektiv och bland annat visar det sig att upplevelsen 

av känsla av tillhörighet i förskolan har samband med om man hoppar av sko-

lan tidigt eller inte i framtiden (Juvonen, 2006).  

 

Känsla av tillhörighet är således en bland många faktorer av betydelse för barns 

skolresultat och i internationellt perspektiv finns ett relativt stort forskningsfält 

inom pedagogisk psykologi med detta forskningsintresse (Allen & Bowles, 

2012; Anderman & Freeman, 2004; Juvonen, 2006). Begreppet tillhörighet har i 

utbilningsvetenskaplig forskning beskrivits på olika sätt. En vanlig definition av 

känsla av tillhörighet i skolan är formulerad av Libbey (2007), som beskriver att 

det handlar om när barn ”feel close to, a part of, and happy at school; feel that 

teachers care about students and treat them fairly; get along with teachers and 

other students, and feel safe at school” (s. 52). Detta är en definition som också 

ger uttryck för att känsla av tillhörighet i skolan ofta undersökts i kvantitativ 
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bemärkelse, som något man kan känna i mer eller mindre hög grad (se exem-

pelvis Allen & Bowles, 2012).  

  

Den forskning som finns om känsla av tillhörighet i skolan har identifierat olika 

faktorer som skapar tillhörighet och dessa faktorer inkluderar föräldrar, lärare, 

kamrater, policy, praktik och miljö (Libbey, 2004; Wingspread, 2004). Mer kon-

kret visar exempelvis Wingspread (2004), som summerar faktorer av betydelse 

för känsla av tillhörighet, att det handlar om lärares och familjers förväntningar, 

pedagogiskt stöd, rättvis och konsekvent arbetsordning och arbetsro, tillitsfulla 

relationer mellan elever, lärare, annan personal och familjer, lärares kompetens 

ämnesmässigt och i ledarskap, upplevelsen hos varje elev av att ha åtminstone 

en tillitsfull relation till någon vuxen i skolan, att känna tillhörighet till en positiv 

kamratgrupp samt en tro på att skolan är viktig för framtiden. Det vill säga att 

det handlar om skolmiljön i sin helhet, både den fysiska och psykosociala.  

 

Fortfarande finns lite kunskap om dels vad som villkorar och bidrar till känsla 

av tillhörighet i skolan med utgångspunkt i olika sociala kontexter (Anderman 

& Freeman, 2004), dels hur den pedagogiska praktiken kan bidra till att stärka 

känsla av tillhörighet hos barn (Allen & Bowles, 2012). För att få ny och annan 

kunskap om dessa frågor bör också barns erfarenheter efterfrågas (Bak & von 

Brömssen, 2013; Bunar, 2010).  Kulturellt präglade föreställningar och vuxnas 

förväntningar på barn innebär alltid att det finns en risk för att barns perspektiv 

och erfarenheter, inte minst i skolsammanhang, förväxlas med barns tänkta be-

hov (Eilard, 2009; Norman, 1996).    

 

 

Tillhörighet och barns berättande och berättelser 

 

Jag intresserar mig för barns berättande och berättelser och har en metodolo-

gisk strävan efter att låta barn komma till tals och på så vis få ta del av deras 

erfarenheter (Mayall, 2002; Halldén, 2003). Barns perspektiv diskuteras och ut-

forskas i antologin Children, Childhood, and Everyday Life. Children’s Perspective  med 

redaktörerna Hedegaard, Aronsson, Højholt, & Skjær Ulvik (2012). Ambitionen 

med antologin är att presentera forskning som fokuserar barns perspektiv på sin 

vardag i olika sociala kontexter.  Den gemensamma utgångspunkten för antolo-

gin och som lyfts fram i inledningstexten, är att det är barnens erfarenheter och 

förståelse som är den huvudsakliga empiriska källan till kunskap. Barns perspek-
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tiv kan också involvera utforskande och analyser av barns livsvillkor och delak-

tighet, exempelvis barns förhandlingar med vuxna om sådant som berör dem. 

Barns erfarenheter kan med den här utgångspunkten utforskas på olika sätt. 

 

Narrativa studier med ambitionen att lyfta yngre barns perspektiv är mindre 

vanliga. I en studie av Puroila, Estola och Syrjälä (2012) har dock ambitionen 

tydligt varit ett noggrant lyssnande, för att se och höra det som barnen hör och 

ser. Syftet med studien är att svara på frågan om hur välbefinnande framträder 

när barn får berätta om sin vardag i förskolan. I resultatet presenteras många 

olika former för berättande och berättelser och synliggör hur barn kan uttrycka 

sina upplevelser av att inte få möjlighet till meningsfulla aktiviteter på förskolan 

eller inte bli respekterade som subjekt. När det gäller barn med migrationsbak-

grund bidrog Olwig (1999) bidrog tidigt med narrativ forskning i sin studie som 

bygger på berättelser från Karibien om barns föreställningar om sin uppväxt i 

transnationella familjer. I en studie visar Mand (2010) också tydligt hur barns 

berättelser om transnationellt familjeliv kan ge nya möjligheter att förstå hur 

barn konstruerar tillhörighet till flera platser. Barnen bor i London med familje-

bakgrund i Bangladesh.  

 

I den narrativt inriktade forskning om barn med migrationsbakgrund som in-

tresserat sig för exempelvis språk och identitet har det oftast varit ungdomar 

eller unga vuxna som intervjuats (se exempelvis Otterup, 2006; Cederberg, 

2006). Däremot har intresset för yngre barns berättelser inte varit lika stort. 

Bland andra György-Ullholm (2010) diskuterar det ringa intresset för yngre 

barns berättelser och menar att vi ofta fastnar i traditionella föreställningar om 

barns förmåga att berätta.  När det gäller de yngre barnen är det viktigt att inte ha 

ett alltför trångsynt sätt att se på vad till exempel sammanhang och koherens i 

en berättelse är. Barn använder delvis andra strategier än vuxna och har andra 

intentioner med sitt berättande och uppmärksamhet måste riktas mot hur det är 

möjligt att hantera händelser och händelseförlopp och beskriva karaktärer och 

relationer mellan karaktärer på olika sätt (György-Ullholm, 2010; Ochs & 

Capps, 2001; Nicolopoulou, 2008).  

 

Mycket av den forskning som intresserar sig för muntligt berättande och berät-

telser i pedagogiska praktiker är språk- och litteraturdidaktiskt inriktad och fo-

kus är vanligen hur barn berättar i olika åldrar (se exempelvis Wedin & von 

Walter, 2012), i olika sociokulturella kontexter (se exempelvis Heath, 1996; 

Champion, 2003) eller i olika medier (se exempelvis Olin-Scheller & Wikström, 
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2010; Klerfeldt, 2007). Inom utvecklingspsykologisk forskning studerar man 

ofta olika aspekter av barns förmåga att berätta personliga och fiktiva berättel-

ser och har intresserat sig för att förmågan att berätta med sammanhang utifrån 

temporala, kausala och tematiska aspekter utvecklas avsevärt i och med adole-

scensen (Habermas & Silveira, 2008; Pasupathi & Wainryb, 2010). Psykologer 

har också intresserat sig för relationen mellan berättelsen och minnet, exempel-

vis i studier som handlar om barns vittnesmål (se exempelvis Fredin, 2011; 

Azad, Christianson, & Selenius, 2014). 

 

Eriksson (1997) har studerat det spontana berättandet i ungdomars samtal och 

intresserar sig för berättandets funktion som självpresentation. I sin studie för-

enar han synen på berättelsen som produkt respektive process och ser skillna-

der i hur pojkar och flickor strukturerar och använder berättande för konflikt-

hantering. I forskning under senare år är berättelsen som produkt eller process 

inte längre nödvändigtvis i fokus, utan berättelser används för att undersöka 

något annat som är det egentliga forskningsintresset. Det som brukar kallas den 

narrativa vändningen inom den samhällsvetenskapliga och medicinska forsk-

ningen har inneburit ett epistemologiskt skifte till ett narrativt paradigm, som 

lyfter berättande som social praktik (De Fina & Georgakopoulou, 2012) och 

berättelsen antas vara en specifik kunskapsform (se exempelvis J. S. Bruner, 

1986). I den här studien studeras barns berättande och berättelser för att få 

kunskap om deras erfarenheter av känsla av tillhörighet. Fokus är inriktat på vad 

barnen berättar, men också hur. Med studiens utgångspunkt i den narrativa an-

satsen är vad och hur nära sammanflätat, och genom att rikta intresset mot både 

form och innehåll blir det möjligt att förstå mening och mönster i barns berät-

tande och berättelser.   

 

Min utgångspunkt är att narrativ forskning gör det möjligt att sätta barn i cent-

rum, som experter på sina egna liv och det innebär att intervjusamtalen kan ta 

olika möjliga riktningar. Det är rika, täta beskrivningar som är målet och tunna 

beskrivningar blir då sådana som ger lite utrymme för komplexitet och motsä-

gelser. Tunna beskrivningar av barns liv är ofta skapade av andra än barnen 

själva, som till exempel föräldrar eller lärare. Dessa tunna beskrivningar möjlig-

gör endast tunna slutsatser, vilka också ofta uttrycker brister och svagheter och 

döljer olika former av maktrelationer (Morgan, 2004). Då studien utgår från en 

syn på berättelser som sociala handlingar blir det betydelsefullt att fråga sig hur 

och varför något berättas och också vilka funktioner berättandet och berättel-

sen fyller i ett specifikt sammanhang (De Fina & Georgakopoulou, 2012). In-
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tresset riktas naturligt mot villkor i interaktionen och på en epistemologisk nivå 

kan berättande och berättelser förstås både som kunskapsform och som ett sätt 

att kommunicera (J. S. Bruner, 1990).  

 

I en studie av Halldén (2000) ställs frågan om barns plats i lokalsamhället och 

det undersöks genom en narrativ ansats. Syftet är att lyfta fram hur frågor om 

identitet och tillhörighet är kopplade till bestämda platser. Barnen i studien har 

fått skriva om sina liv och berättelserna utgör ett slags utforskande av livet och 

relationer knutna till en specifik plats. På så vis placeras livet i ett sammanhang 

av tid och rum. Halldén lyfter fram två pojkars berättelser om harjakt, som visar 

på naturens betydelse. Det centrala i berättelserna är jakten och en viktig plats 

är således skogen. Genom att de skildrar platsens betydelse framträder också 

två berättelser om gemenskap och manlig kompetens. I berättelserna finns 

många parallellberättelser. Denna studie undersöker hur barn kan förhålla sig till 

plats och har varit en viktig inspirationskälla för den här studien. Halldén visar 

hur tillhörighet är knutet till specifika sammanhang och i berättelserna framträ-

der vilka positioner som är möjliga för barnen att inta. Hon visar också hur 

platsen blir en ram för berättandet. 

 

I den aktuella studien är det barns berättade erfarenheter av tillhörighet som är i 

fokus. Jag kommer i nästkommande kapitel beskriva hur jag förstår tillhörighet 

som något som ständigt förhandlas och som ständigt förändras och i den här 

studien konstrueras känsla av tillhörighet genom berättande och berättelser i en 

intervjukontext. I analysen är jag därför intresserad hur barnen positionerar sig 

bland annat med hjälp av olika narrativa resurser. Barnens berättande och berät-

telser involverar både verbalt språk, emotionella uttryck, rörelse, kroppsspråk, 

lek och estetiska uttryck (se exempelvis Engel, 2005a; 2005b; Ahn & Filipenko, 

2007; Puroila, Estola, & Syrjälä, 2012). Att lyssna på människors berättelser och 

ta dem på allvar kräver mer än att bara lyssna till det som explicit sägs (Pérez 

Prieto, 2007).   

 

 

Slutsatser och utgångspunkter för studien 

 

Fyra så kallade vändningar inom forskningen har haft betydelse för utformning-

en av den här studien: barndomsvändningen, den rumsliga vändningen, den 

narrativa vändningen och den emotionella vändningen. Inom barndomsforsk-



36 

 

ningen ses barndom som sociokulturellt och historiskt situerad och vad det in-

nebär att vara barn varierar mellan olika samhällen, i olika tider och på olika 

platser (Holloway & Valentine, 2000; James & James, 2004; Prout, 2005). Stu-

dien utgår ifrån ambitionen att bedriva forskning som utgår från barnens per-

spektiv (Halldén, 2003), i syfte att synliggöra barns olika villkor. Jag har därför 

använt mig av samtalsliknande intervjuer, som ett sätt att få kunskap om barns 

erfarenheter (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Eilard, 2009; Mayall, 

2007). Barn är olika och bär med sig erfarenheter av många olika barndomar 

(Kampmann, 1998). 

 

Halldén (2003) lyfter fram barnperspektivet och barnens perspektiv, som både 

ideologiska och metodologiska begrepp. Det första handlar om att få förståelse 

för barns position i samhället och det andra om att låta barn komma till tals och 

sedan återge deras perspektiv. Halldén betonar vikten av att ta hänsyn till båda 

delarna samtidigt. Att uttala ambitionen att utgå från barnens perspektiv inbe-

griper svårigheter och i forskning måste alltid den tolkning som görs sättas i 

relation till intervjusituationen och det barnen berättar, men också till det soci-

ala sammanhanget (se även Hedegaard, Aronsson, Højholt, & Skjær Ulvik, 

2012). I den här studien inbegriper det att förankra det som sägs i tid och rum 

genom mitt sätt att presentera barnens berättelser.  

 

Känsla av tillhörighet är ett användbart begrepp för att studera och förstå barns 

erfarenheter av sociala processer i olika kontexter. Det möjliggör tolkningar och 

slutsatser som också kan sträcka sig bortom enskilda individer. Då tidigare 

forskning nästan uteslutande har fokuserat barns erfarenheter av tillhörighet i 

urbana, socialt utsatta områden, finns det ett behov av att få en bild av hur det 

förhåller sig i andra kontexter (Morrow, 1999). Dessutom är få studier gjorda i 

Sverige och det är därför viktigt med resultat från svenska förhållanden. Tillhö-

righet handlar om delaktighet och om att skapa emotionella och sociala band till 

bland annat platser (Anthias, 2006). ”Belonging is not a static phenomenon but 

rather a set of processes that are central to the way in which human relations-

hips are conducted” (Skrbiš, Baldassar, & Poynting, 2007, s. 261). En dynamisk 

förståelse av tillhörighet, som något som ständigt förhandlas, förändras och 

omformas, är en central teoretisk utgångspunkt för studien och presenteras i 

följande kapitel.  
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3. Berättelser och känsla av tillhörighet 

 

 

Den här studiens forskningsfokus är känsla av tillhörighet. Jag utgår från en 

dynamisk syn på tillhörighet, det vill säga något som ständigt förhandlas i social 

interaktion med omgivningen och därmed förändras. På så vis kan jag i högre 

utsträckning fånga komplexiteten och variationen i barnens berättade erfaren-

heter. En dynamisk syn på tillhörighet utmanar antaganden om att det finns 

mer eller mindre naturliga former för tillhörighet och att den alltid hänger 

samman med ursprung och stabilitet (se exempelvis Ahmed m fl, 2003). Med en 

dynamisk syn på begreppet är det möjligt att undvika stängande antingen-eller-

resonemang och istället öppna för både-och-tankar. I den här studien är jag 

intresserad av hur känsla av tillhörighet konstrueras i barns berättade erfaren-

heter av sin vardag på en mindre ort. Det innebär att fokus också riktas mot hur 

tillhörighet förhandlas i relation till en specifik plats. I studien riktas ett analy-

tiskt fokus på de emotioner som framträder i hur barnen positionerar sig i be-

rättande och berättelser om tillhörighet. Emotioner är en dimension av tillhö-

righet och kan ge kunskap om sociala relationer och processer. I det här kapitlet 

redovisar jag mina teoretiska utgångspunkter och motiverar både teoretiska och 

metodologiska val. Först presenteras och diskuteras hur begreppet tillhörighet 

konceptualiseras i den här studien och därefter presenteras den narrativa ansat-

sen och mitt perspektiv på barns berättande och berättelser.  

 

Känsla av tillhörighet 

 

Tillhörighet är något som ofta blir relevant eller ges uppmärksamhet först när 

den blir utmanad eller hotad (Anthias, 2006; Yuval-Davis, 2011) och många 

barn med migrationsbakgrund delar erfarenheten av att tillhörighet i olika sam-

manhang inte är självklar. För denna studie är främst tre teoretiska studier om 

tillhörighet med sociologiska och kulturgeografiska utgångspunkter centrala. 

Dessa är Yuval-Davis (2011), Antonsich (2010) och May (2011).   

 

Yuval-Davis (2011) definierar tillhörighet som att se sig själv som del av en hel-

het och att uppleva sig vara hemma i en given kontext. Känsla av tillhörighet 

bygger på vilka sammanhang och vilka medlemskap man ser som meningsfulla. 

Hon betonar att sociala processer som inkludering och exkludering i många fall 
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inte är ömsesidiga, utan inbegriper ojämlika maktrelationer som avgör vem som 

hör till och inte. Tillhörighet innebär på så sätt en process där skillnad och lik-

het görs relevant. För individen inbegriper tillhörighet också en emotionell di-

mension, nämligen en känsla av att höra – eller inte höra- till en grupp, samt 

känslor förknippade med denna känsla. En viktig distinktion som Yuval-Davis 

gör är att hon skiljer mellan belonging och politics of belonging. Sociala positioner 

förhåller sig till maktrelationer knutna till kontexten. Tillhörighet, enligt Yuval-

Davis, hänger också samman med vem och vad en individ identifierar sig med 

och vilka känslomässiga band det innebär i relation till olika grupper. Vissa till-

hörigheter kan upplevas viktigare än andra, ibland för att de just hotas utifrån 

på något sätt. Tillhörigheter kan också kännas påtvingade utifrån. Hon argu-

menterar för vikten av intersektionalitet i studier, utifrån att individer har vissa 

sociala positioner i samhället, relaterade till kön, klass, nationalitet och etnicitet.  

Därmed blir det möjligt att undvika en essentialisering av tillhörighet, som nå-

got enskilda individer bär på. Genom min narrativa ansats blir det möjligt att 

förankra barnens erfarenhet i tid och rum och på så vis lyfta fram samman-

hangets betydelse för känsla av tillhörighet. Fokus är på de tillhörigheter som 

barnen lyfter fram som väsentliga i berättelser om sin vardag. Genom berät-

tande och berättelser kan känsla av tillhörighet konstrueras och rekonstrueras 

och på så vis växla. 

 

I likhet med Yuval-Davis argumenterar Antonsich (2010) för att tillhörighet bör 

analyseras som både place-belongingness, det vill säga en personlig känsla av att 

känna sig hemma, och som politics of belonging, det vill säga som  något som har 

betydelse för social inkludering och exkludering. Antonsich betonar också dels 

vikten av att inte ta betydelsen av själva begreppet tillhörighet för given, dels 

vikten av att särskilja tillhörighet från andra begrepp som identitet och medbor-

garskap. Han särskiljer tillhörighet och, särskilt etnisk och nationell, identitet, 

där han ser tillhörighet som mer knutet till vardagspraktiker. I den här studien 

är det just barns berättade erfarenheter av sin vardag som är i fokus och vad 

dessa berättelser kan säga oss om vad som villkorar och bidrar till känsla av till-

hörighet i barnens vardagspraktiker. 

 

Antonsich (2010) uppmärksammar i större utsträckning plats i relation till till-

hörighet. De villkor en specifik plats erbjuder kan på många sätt ha betydelse 

för vilka sociala relationer som är möjliga och det handlar om vilka som bor 

där, vad de gör tillsammans och hur nätverken ser ut. På samma sätt som tillhö-

righet, förändras och förhandlas också platser ständigt (se även exempelvis 

Massey, 2005). I den här studien vill jag lyfta fram platsens betydelse för känsla 
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av tillhörighet, men också att känsla av tillhörighet är möjlig utan specifik plats-

förankring. Känsla av tillhörighet kan också vara knutet till exempelvis religion 

och etnicitet (Yuval-Davis, 2011). Utgångspunkten för studien i sin helhet är 

dock att de villkor och omständigheter som är knutna till en specifik plats, vil-

ken för barnen som ingår i studien är den mindre orten, har betydelse för både 

vilka sociala relationer och vilka aktiviteter som är möjliga. Det kan handla om 

hur lätt det är att lära känna andra barn eller vilka fritidsaktiviteter som av olika 

andledningar är möjliga att delta i. Till en plats är också specifika fysiska egen-

skaper knutna och på de två mindre orter där barnen i den här studien bor och 

går i skolan är till exempel naturen med skogen, sjön och älven något som får 

betydelse. På samma vis får det betydelse att det är tyst och lite trafik och att det 

finns få hus med lägenheter. Till de sociala egenskaper som ofta lyfts fram som 

specifika för den mindre orten hör större social kontroll, mer homogenitet och 

tätare sociala relationer (se exempelvis Massey, 2007; Waara, 1996). Också sko-

lan och hur undervisning på mindre orter organiseras får betydelse för de soci-

ala relationer som blir möjliga och när det gäller barn med migrationsbakgrund 

har skolor på mindre orter sällan möjligheter att till exempel organisera speciella 

förberedelseklasser för nyanlända elever. De specifika villkor som är knutna till 

den mindre orten antas således på olika sätt bidra till barnens erfarenheter av 

känsla av tillhörighet.  

 

Antonsich (2010) betonar dessutom i större utsträckning emotionella aspekter 

av tillhörighet i relation till plats. Han föreslår fem faktorer som bidrar till ut-

vecklingen av emotionell place-belongingness, nämligen självbiografiska, relation-

ella, kulturella, ekonomiska och rättsliga faktorer. Självbiografiska faktorer 

handlar om individens livshistoria, det vill säga tidigare personliga erfarenheter, 

relationer och minnen, som gör att man känner anknytning till specifika platser. 

Om det finns familj eller andra viktiga personer på platsen bidrar det till känsla 

av tillhörighet. Relationella faktorer handlar om sociala och personliga band till 

andra människor på en specifik plats, som kan vara olika emotionellt laddade. 

Bland kulturella faktorer är ofta språket ansett som den viktigaste faktorn för 

känsla av tillhörighet, men även andra kulturella uttryck, som mat, traditioner 

och religion har betydelse. Även ekonomiska faktorer, främst relaterat till ar-

bete, och rättsliga faktorer, som medborgarskap och uppehållstillstånd, hänger 

nära samman med känsla av tillhörighet till en specifik plats. Tillhörighet är 

alltså både social och individuell. Antonsich lyfter också fram en ytterligare fak-

tor av betydelse, vid sidan av de ovanstående fem, nämligen hur länge man har 

bott på en plats. Jag menar att Antonsichs konceptualisering av tillhörighet 
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stämmer väl överens med min studies narrativa ansats. Jag hanterar barnens 

berättelser också som en form av självbiografiska livsberättelser och jag har ett 

analytiskt fokus på vilka emotioner som framträder i de positioneringar barnen 

gör i både berättande och berättelser (se vidare nedan under beskrivningen av 

den narrativa ansatsen).    

 

Också May (2011) betonar de emotionella aspekterna av tillhörighet. Hon in-

tresserar sig för hur känsla av tillhörighet kan erfaras och av vem. Hon beskri-

ver begreppet tillhörighet som något som ger möjlighet till en individcentrerad, 

men på samma gång dynamisk och komplex ingång, där människor förstås som 

aktörer i samhället. Hennes teori kan summeras i fyra komponenter: för det 

första att tillhörighet gör det möjligt att studera kopplingen mellan självet och 

samhället ur ett individcentrerat perspektiv, för det andra att människors var-

dagsliv kan utforskas för att förstå sociala strukturer, för det tredje att tillhörig-

het innefattar relationella, kulturella och sinnliga erfarenheter och för det fjärde, 

slutligen, dynamiken i tillhörighet och dess känslighet för förändring gör det till 

ett konstruktivt begrepp att använda i studier om social förändring. Också Mays 

konceptualisering av tillhörighet ger goda skäl för att studera barns vardagserfa-

renheter utifrån en narrativ ansats och mitt analytiska fokus på emotioner som 

framträder i barnens positioneringar i berättande och berättelser.  

 

I min studie kombinerar jag intresset för barn med migrationsbakgrund, berät-

tande och berättelser, känsla av tillhörighet, en mindre ort och skolan som in-

tervjukontext. En narrativ ansats gör det möjligt att lyfta fram hur barnen skap-

ar mening utifrån sina subjektiva erfarenheter av att känna tillhörighet. Genom 

mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter visar jag att jag ser tillhörig-

het som en komplex och föränderlig process, som ger mening och trygghet i 

människors liv. I stället för att utgå ifrån en essentiell definition av tillhörighet 

som kan mätas i termer av mer eller mindre och antingen eller, vill jag visa hur 

tillhörighet framträder i barnens berättelser och hur tid och rum har betydelse 

för barnens erfarenheter. Genom att analysera berättande och berättelser vill jag 

också föra samman den personliga erfarenheten med det politiska, det vill säga 

vilka villkor och handlingsmöjligheter som får betydelse för känsla av tillhörig-

het.  

 

Mitt analytiska perspektiv på emotioner tar utgångspunkt i den syn på emotion-

er som har ambitionen att beskriva och fastställa vad känslor gör, snarare än vad 

känslor är (Ahmed, 2004).  Ahmed lyfter fram och diskuterar den kritik som 
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riktats mot en tendens att emotionalisera dem som ses som ”de andra” eller 

”avvikarna”, exempelvis kvinnor, barn och etniska minoritetsgrupper, ett ställ-

ningstagande som jag delar. Ahmed ser dock inte att lösningen är att bortse från 

de emotionella eller kroppsliga aspekterna. Det vore att göra det omöjligt att 

synliggöra viktiga dimensioner av mänskligt liv. Istället, menar Ahmed, bör de 

bakomliggande tankemönstren, där det rationella får företräde, utmanas och att 

det finns en fara i att avpersonifiera rättvisa och förtyck. Som jag ser det kan 

berättande och berättelser möjliggöra en förståelse för mötet mellan det person-

liga och det politiska.  

 

Ahmed (2004) diskuterar också att kritiken mot att fokusera på känslor kan ha 

sin grund i en underförstådd tanke om harmonisering och helande. Hon beskri-

ver det som ”politics of reparation” och hur detta synsätt får till följd att emot-

ioner också avpersonifieras och görs allmängiltig i forskning. I relation till 

forskning om barn med migrationsbakgrund är detta en väsentlig diskussion, i 

synnerhet eftersom sådan forskning ofta beskylls för att just emotionalisera den 

här gruppen barn och ge upphov till så kallade eländesbeskrivningar (se exem-

pelvis diskussioner i Ahmed, 2004; Andersson, m fl, 2010; Bak & von Bröms-

sen, 2013; Zembylas, 2012). Denna forskning har också kritiserats för att utgå 

från en bristsyn på barn med migrationsbakgrund och för att inte lyfta fram 

barns egna perspektiv och förmågor (Andersson m fl, 2010; Bak & von Bröm-

sen, 2013).  

 

 

Den narrativa ansatsen 

 

För att studera barns erfarenheter av känsla av tillhörighet har jag valt en narra-

tiv forskningsansats. Inom narrativ forskning riktas intresset mot berättande 

och berättelser. Att studera berättelser är ett sätt att studera mänskliga erfaren-

heter och den mening människor själva tillskriver dessa och därmed hur männi-

skor relaterar till sig själva och sin omvärld (Webster & Mertova, 2007; J. S. 

Bruner, 1987/ 2004). Jag ser narrativ forskning som en forskningsprocess som 

innefattar ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden 

(Clandinin, Pushor, & Orr, 2007).  

 

Studiens utgångspunkt är att berättande och berättelser fyller en menings- och 

identitetsskapande funktion och samtidigt flera kognitiva funktioner som att 
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organisera, förstå, minnas och planera (J. S. Bruner, 1990; Gärdenfors, 2006, 

2010; Langer, 2005). Varje berättelse organiseras och framförs anpassad till sin 

kontext, som del av sociokulturella processer, och när våra erfarenheter av livet 

förändras ändras också våra berättelser. På samma sätt kan våra berättelser för-

ändra våra erfarenheter av livet. Att vilja förstå en berättelse handlar om att vara 

intresserad av mer än det som explicit sägs, det vill säga att vilja förstå vad be-

rättaren vill säga och varför. Därmed inte sagt att berättelser ger någon direkt 

tillgång till mänsklig erfarenhet eller några inre själv hos deltagarna (Atkinson & 

Delamont, 2006). Det handlar snarare om att utgå ifrån att när någon berättar 

om något som hänt inrymmer den berättelsen ofta så mycket mer, som också 

berättar något om människan och samhället, om relationer och gemenskap 

(Adelswärd, 1996; Hydén, 2008). De betydelser vi ger erfarenheter uppstår inte i 

ett vakuum, utan formas i ett sammanhang.  

 

Inom flera vetenskapsfält väcktes ett större intresse för narrativ forskning från 

och med 1980-talet. Några klassiska texter brukar nämnas för att markera den 

så kallade narrativa vändningen och för att beskriva vad som kan sägas skilja 

berättelser från annan sorts kommunikation (se exempelvis Hiles & Cermák, 

2008; Olsson, 2008; Smith & Sparkes, 2008). En sådan text är Sarbins Narrative 

Psychology: The Storied Nature of Human Conduct (1986) där han hävdar att berättel-

ser inte bara är ett sätt att representera världen, utan att berättelser också har 

egen ontologisk status.  Han menar att berättandet är kärnan i den mänskliga 

naturen. Berättelser är inte bara ett sätt att se på världen utan också ett sätt att 

konstruera världen. Andra texter är J. S. Bruners Actual Minds, Possible Worlds 

(1986) och Acts of Meaning (1990), där han identifierar två former av tänkande, 

det paradigmatiska som är byggt på klassifikationer och kategoriseringar, re-

spektive det narrativa, som organiserar vardagens tolkningar i berättelsens form. 

Bruner menar att kännetecknande drag hos en berättelse är att den består av en 

unik sekvens av händelser och mentala tillstånd där människor är handlande 

och aktiva subjekt inom olika typer av sammanhang. I berättelsen ges det som 

är oklart en mening och i berättelsen berättar vi alltid något om oss själva. An-

dra klassiska texter är Mishlers Research Interviewing: Context and narrative (1986) 

och även Polkinghornes Narrative Knowing and the Human Sciences (1988). Slutlig-

en bör en klassisk text av Ricœur nämnas, nämligen Time and narrative (1984). 

Ricœur hävdar att eftersom vi lever i en tidsbestämd och föränderlig värld an-

vänder vi berättelser för att skapa en känsla av ordning. Han hävdar vidare att 

människan inte erfar och förstår livet direkt, utan genom att skapa berättelser. 

Man kan säga att i och med den narrativa vändingen skrevs berättande och be-
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rättelser på allvar fram som viktiga källor till kunskap, även om narrativ forsk-

ning inte var någon ny företeelse. 

 

Vad är en berättelse? 

 

Frågan om vad som karaktäriserar en berättelse är omdiskuterad. Hydén (2008) 

lyfter fram några problem inom den narrativt inriktade forskningen. Dessa har 

att göra med att många forskare säger sig vara intresserade av berättelser och att 

de analyserar dessa utan att klart beskriva vad de faktiskt menar med en berät-

telse och på vilket sätt det empiriska materialet innehåller berättelser. Han me-

nar att det finns en risk att begreppen narrativ och narrativ metod inte fylls med 

något tillräckligt omfattande intellektuellt innehåll. Hydén påpekar att om det 

inte är möjligt att tydligt klargöra vad man menar med en berättelse och an-

vända kriterier för vad som utgör berättelser i materialet bör man använda sig 

av andra teoretiska begrepp och sätt att analysera. Hydén lyfter fram att ordet 

berättelse kan syfta på två olika fenomen, nämligen först den så kallade narra-

tiva diskursen, som är de sekventiellt organiserade ord vi hör när vi tar del av en 

berättelse. Som lyssnare kan vi förstå hur vi ska tolka och förstå orden så att vi 

hör en berättelse. Därefter har vi en berättelse i en andra mening, som en helhet 

som vi kan återberätta och diskutera. 

 

Mishler (1995) resonerar kring vad en berättelse egentligen är och vilka syften 

och funktioner själva berättandet har, genom att presentera en typologi som 

bygger på olika analysmodeller som använts inom narrativ forskning. Han utgår 

från tre fokus som har intresserat berättelseforskare. Fokus för intresset kan 

vara relationen berättandet och det berättade, det vill säga problemet med åter-

givandets samstämmighet med det verkliga händelseförloppet. Ett annat fokus 

kan handla om vilka berättartekniska och lingvistiska strategier som används för 

att skapa struktur och sammanhang. Ett tredje fokus kan vara berättelsens 

funktioner, sammanhang och konsekvenser, det vill säga vad berättelsen bety-

der för den som berättar och den som lyssnar, men också i ett större socialt 

sammanhang.  

 

Berättelseforskning är teoretiskt och metodiskt heterogen (se exempelvis Eriks-

son, 1997; Milles, 2003; Mishler, 1997; Norrby, 1998) och bedrivs inom olika 

vetenskapsfält.  Fokus för forskning har varit både spontant förekommande 
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och på olika sätt uppmuntrat berättande.  Den språkvetenskapligt inriktade be-

rättelseforskningen har av Norrby (1998) delats in i produkt- respektive pro-

cessinriktad, utan att det går att dra skarpa skiljelinjer mellan inriktningarna. 

Inom ramen för produktperspektivet riktas fokus mot berättelsen som struktur. 

Inledningsvis var fokus på skrivna fiktionstexter och de första som intresserade 

sig för strukturen i muntliga berättelser var Labov och Waletzky (1967). Deras 

modell för analys är fortfarande inflytelserik, även om den har kritiserats (se 

exempelvis Norrby, 1998). De produktorienterade forskarna ser berättelsen, 

som en mer eller mindre färdig produkt och den kan analyseras utan kontextua-

lisering. De är ofta intresserade av olika funktionella, strukturella och innehålls-

liga villkor, som ska vara uppfyllda för att man överhuvudtaget ska kunna tala 

om en berättelse.  Inom ramen för processperspektivet står ofta spontant berät-

tande i fokus och exempelvis den etnometodologiskt inriktade samtalsanalysen, 

CA, har intresserat sig för berättande som interaktionella konstruktioner i fram-

förallt vardagliga samtal (se exempelvis Milles, 2003; Norrby, 1998).  

 

Norrby (1998) resonerar dock om svårigheterna med att formulera en berättel-

sedefinition och många forskare med henne menar att det istället kan vara 

kontraproduktivt att göra det (De Fina, & Georgakopoulou, 2008, 2012; Ochs, 

& Capps, 2001). Eriksson (1997), som undersökt ungdomars spontana berät-

tande, har dock formulerat tre kriterier för vad han ser som en berättelse i sin 

studie. Det första gäller innehållet, det vill säga att berättelsen innehåller en eller 

flera händelser som sägs ha ägt rum i det förflutna och det andra gäller berättel-

sens funktion, det vill säga att berättelsen har en poäng, och slutligen det tredje 

som gäller interaktion, det vill säga att det finns två deltagare i samtalet som har 

fokus på berättelsen (se också Norrby, 1998).  Berättelse kontrasteras ibland 

mot beskrivning (Carlshamre u. å.), som till exempel en miljöbeskrivning, och 

även om berättelsen ofta innehåller beskrivningar, så innehåller den också be-

rättande partier som för handlingen framåt.  

 

När en berättelse blir svår att förstå handlar det ofta om att den som berättar 

har svårt att integrera händelserna i en intrig (Johansson, 2005). En intrig kräver 

vanligtvis aktörer som på ett eller annat sätt agerar runt någon form av konflikt, 

kamp eller dilemma (Ochs, 1997). Att skapa ordning genom berättandet kallar 

Ricœur (1984) för emplotment, en sekvens av händelser som organiseras i en 

ständigt dynamisk process. Vanligen används begreppet plot, det vill säga en 

intrig. Vi drar också slutsatser om kausala samband mellan händelserna, för att 

förstå vad som har hänt. Det är också så att den som berättar vet hur berättel-
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sen slutar när han eller hon börjar berätta och på så vis har berättelsen en sluten 

karaktär (se exempelvis Norrby, 1998). Berättelsen skildrar ett enhetligt förlopp, 

ett sammanhang, början och slut, vilket innebär att berättelsen kan göras lång 

eller kort utan att förlora i betydelse. Berättelsens intrig hänger samman med 

det man brukar kalla berättelsepoäng (se exempelvis Adelswärd, 1997).   

 

Mer eller mindre implicit finns villkoret att berättelsen måste ha en poäng för 

att vara värd att berätta (Riessman, 1993). Labov (1972) använde begreppet tel-

lability för det som gör en berättelse värd att berätta. Berättelser kan ha många 

olika sorters poänger och vad som räknas som en poäng är kontextberoende. 

Adelswärd (1997) skiljer på det hon benämner berättelsepoäng, berättarpoäng 

och underliggande poäng. Berättelsepoäng blir här den poäng som ligger i själva 

berättelsen och som kommer fram oavsett vem som berättar den. Berättarpo-

ängen är i stället den poäng som är knuten till en specifik berättare och till kon-

texten. Poängen här är oftast mer implicit och här kan också den underliggande 

poängen förstås. Adelswärd menar att detta också hänger samman med berät-

telsens sensmoral, eller det man också kan benämna berättelsens tema eller 

budskap.  

 

Norrby (1998) lyfter fram att det kan finnas mer lättfångade poänger i berättel-

ser och mer djupt liggande poänger i vardagliga samtal. Hon knyter den djupare 

sortens poäng till berättandets funktioner. Hon skiljer mellan tre primära funkt-

ioner, nämligen en redovisande funktion, en underhållande och en terapeutisk. 

Det redovisande berättandet kännetecknas av att det ofta syftar till att förklara 

eller reda ut något och ofta är svar på frågor. Det underhållande berättandet 

kännetecknas av om något som är ovanligt, roligt eller spännande. Det är med 

utgångspunkt i de kulturella förväntningar som finns som något ses på det viset 

eller inte. Det fyller en övergripande social funktion. Det terapeutiska berättan-

det kännetecknas av det handlar om relationer mellan människor och belyser 

och bearbetar ofta konflikter eller problem. Det är mer självutlämnande, men 

kan också vara ett sätt att visa samhörighet med den eller de som lyssnar. Det 

redovisande berättandet är ofta mer sakligt och det underhållande och terapeu-

tiska innehåller mer av dramatiserande och värderande drag.  

 

Jag ser mitt material som berättelser bland annat genom att jag har analytiskt 

fokus på narrativitet. Berättelsen skildrar på ett eller annat sätt ett handlingsför-

lopp med aktörer, det finns en tidsföljd i händelseförloppet och denna följd är 

inte godtycklig (Carlshamre u. å.; Hydén, 1997).  Jag betraktar i den här studien 
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berättelser som erfarenheter av dagliga händelser som jag och barnen har för-

sökt förstå genom att länka ihop dem i tid och rum och på andra sätt göra dem 

begripliga. Denna förståelse kan utgöra temat i berättelsen. En utgångspunkt 

när jag har konstruerat berättelser utifrån intervjumaterialet är också att det ofta 

finns någon form av konflikt, något ovanligt eller någon obalans, som ger dra-

matisk kvalitet och spänning åt berättelsen och helt enkelt gör något värt att 

berätta (McLeod, 1997). 

 

Konstruktionistiskt perspektiv på erfarenheter och berättelser  

 

I studien utforskas barns erfarenheter och de betydelser dessa erfarenheter till-

skrivs i intervjusamtalen. Ett sätt att göra detta är att be barnen berätta och på 

så sätt synliggöra deras erfarenheter. Barns berättade erfarenheter är således 

studieobjektet i den här studien. En viktig utgångspunkt är tanken om att vi har 

många parallella berättelser om våra liv och relationer och att en och samma 

händelse kan ge upphov till olika berättelser och att de flesta berättelser är tve-

tydliga och motsägelsefulla. Om man är intresserad av berättelser innebär det 

att man måste kunna förhålla sig till och hantera komplexitet (Olsson, 2008). 

Berättandet är en process som ständigt fortgår, det vill säga att vi tolkar och 

omtolkar våra erfarenheter. I studien utgår jag ifrån ett konstruktionistiskt per-

spektiv på berättelser. Detta innebär en syn på berättelser som något som kon-

strueras i berättandet och en berättelse får olika innebörd beroende på i vilket 

sammanhang den berättas, för vem och i vilket syfte (se exempelvis Burr, 2003; 

Karlsson, 2006a; Pérez Prieto, 2006a). Den narrativa kunskapen är således soci-

alt situerad, det vill säga producerad i ett specifikt socialt, kulturellt, rumsligt 

och språkligt sammanhang (se exempelvis Karlsson, 2006b). Mishler (1995) 

lyfter också fram forskaren som berättare. Med hjälp av valda begrepp, meto-

der, data och tolkningsperspektiv konstruerar forskaren en delvis egen berät-

telse. Berättelser är i ett sådant perspektiv inte något vi finner utan de skapas i 

samspel (Kvale & Brinkman, 2009). Ett konstruktionistiskt perspektiv innebär 

vidare att både innehåll och form hamnar i fokus. Berättelsen kan ses som en 

sammansmältning mellan form och innehåll och de narrativa medel berättaren 

använder betonas (Mishler, 1999).  

 

Begreppet erfarenhet är centralt i studien. I Svenska Akademiens ordbok 

(SAOB) står följande att läsa om ordets betydelse: ”dels om den (det) enskilda 

kunskapsutvidgande upplevelsen (---), dels om sammanfattningen av någons (en 
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grupp människors, stundom mänsklighetens) upplevelser” (Svenska Akademi-

ens Ordbok. (2014). Erfarenhet. Hämtad 2015-05-08, från 

http://g3.sprakdata.gu.se/saob/). På så vis blir erfarenhet något delvis an-

norlunda än upplevelse i den mening att enskilda upplevelser blir grunden för 

vår samlade erfarenhet. Erfarenhet blir då något vi får över tid (för en utförlig 

beskrivning av vad en erfarenhetscentrerad ansats innebär, se Squire, Andrews, 

& Tamboukou, 2008). Att studera berättelser är således ett sätt att studera 

mänskliga erfarenheter. E. M. Bruners (1986) distinktion mellan det levda, det 

upplevda respektive det berättade livet belyser vad man kan mena med erfaren-

heter och att en berättelse aldrig kan återspegla en upplevelse i sin helhet (Den-

zin, 1989; Freeman, 2010; Pérez Prieto, 2006a). Berättelser om erfarenheter är 

inte samma sak som sanningsenliga vittnesbörd om vad som faktiskt hände i 

det förflutna eller om vad som händer nu. Med denna utgångspunkt flyttas fo-

kus bort från letandet efter det som skulle vara de sanna berättelserna.  

 

Min position i studien kan beskrivas som kontextuellt konstruktionistisk (Ma-

dill, m fl., 2000). Utifrån en sådan position kombineras realism med konstrukt-

ionism och tanken är att den kunskap som framkommer i denna studie är resul-

tatet av både de deltagande barnens förståelse och min tolkning, och samtidigt 

färgad av den omgivande kontexten. Det är dock materialet, det sagda, som 

huvudsakligen står i fokus för analysen. Språket ger tillgång till barnens tankar 

och erfarenheter och utifrån ovan beskrivna epistemologiska positionering kan 

de berättelser som konstruerades i intervjusituationen också hävdas ge en viss 

inblick i barnens faktiska upplevelser.  

 

Minnen och erfarenheter hänger samman. Freeman (2010) beskriver narrativ 

reflektion som nära förbundet med efterklokhet. Han möter den kritik som ofta 

riktas mot berättelser som ett redskap att få kunskap, och som brukar handla 

om att vi glömmer hur det egentligen var, att vi förskönar och förändrar. Han 

lyfter istället upp potentialen i berättelsen och menar att lika viktigt som det 

idag är att vara i nuet är det att stanna upp och blicka bakåt. Han resonerar 

kring vad våra erfarenheter gör med oss och också vad det gör med oss att vi 

berättar om dem. Nya erfarenheter gör att vi ser det gamla på ett nytt sätt och 

att vi ser det gamla med nya ögon är en poäng i sig. Det handlar om efterklok-

het och vi skapar minnen, men också något annat. Det som sker när vi berättar 

om våra liv är en kreativ skapelseprocess och genom den utforskar vi och för-

klarar världen. Hur vi förstår oss själva påverkar också hur vi kan uttala oss om 

världen utanför. Freeman skriver om en äldre mans tillbakablickande och re-
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flekterande över livet som varit. Jag menar att vi kan se på samma sätt på barns 

berättande, utan att de har ett långt liv bakom sig.  

 

I ett konstruktionistiskt perspektiv är minnen inte heller något helt och hållet 

personligt och privat och var våra egna och andras minnen börjar och slutar är 

ofta omöjligt att säga (Randall, 2010). Mycket av det vi minns är sådant som vi 

har upplevt tillsammans med andra och det vi kommer ihåg att de sa och gjorde 

blir en del av det vi minns. Vi får också under hela vår uppväxt hjälp av föräld-

rar, syskon, klasskamrater och vänner i att sortera i vad som är värt att minnas 

och hur episoder ska minnas (Fivush, Haden, & Reese, 1996; Randall, 2010). Vi 

har många medberättare eller medkonstruktörer i våra berättelser (Ochs & 

Capps, 2001) och dessutom formar vi våra minnen utifrån de sätt att berätta om 

oss själva som är möjliga och finns invävda i den kontext där minnet kan sägas 

ta form (Brockmeier, 2002; J. S. Bruner, 1987).  

 

I den här studien studeras barns berättande och berättelser för att få kunskap 

om deras erfarenheter av känsla av tillhörighet. Fokus är inriktat på vad barnen 

berättar, men också hur. Med studiens utgångspunkt i en narrativ ansats är vad 

och hur nära sammanflätat (Mishler, 1995) och genom att rikta intresset mot 

både form och innehåll blir det möjligt att förstå mening och mönster i barns 

berättande och berättelser. Min utgångspunkt är att narrativ forskning gör det 

möjligt att sätta barn i centrum, som experter på sina egna liv och det innebär 

att intervjusamtalen kan ta olika möjliga riktningar. Det är rika, täta beskriv-

ningar som är målet och tunna beskrivningar blir då sådana som ger lite ut-

rymme för komplexitet och motsägelser. Tunna beskrivningar av barns liv är 

ofta skapade av andra än barnen själva, som till exempel föräldrar eller lärare. 

Dessa tunna beskrivningar leder också ofta till tunna slutsatser, som också ofta 

uttrycker brister och svagheter och döljer olika former av maktrelationer (Mor-

gan, 2004). Jag utgår också i studien från en syn på berättelser som sociala 

handlingar, vilket gör det betydelsefullt att fråga sig hur och varför något berät-

tas och också vilka funktioner berättandet och berättelsen fyller i ett specifikt 

sammanhang (De Fina, & Georgakopoulou, 2012).  Då riktas intresset naturligt 

mot villkor i interaktionen och på en epistemologisk nivå förstår jag berättande 

och berättelser både som kunskapsform och som ett sätt att kommunicera (J. S. 

Bruner, 1990).  
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Berättelser och emotioner 

 

Studiens fokus på berättade erfarenheter av känsla av tillhörighet öppnar för ett 

analytiskt fokus på berättelser och emotioner. Emotioner finns närvarande inte 

bara i barns berättelser utan i det mesta som fyller vår vardag. Samtal, musik, 

film och litteratur kan sätta oss in i andras världar; visa att andra känner som vi 

(Madrid, Baldwin & Frye, 2013). Emotioner bär på kunskap och omdömen, ger 

våra liv mening och innehåll, ger motivation och anger riktning för våra hand-

lingar (Madrid m fl, 2013; Scheff & Starrin, 2002). Erfarenheter skapar också 

känslor och i relation till den här studiens syfte, nämligen att utforska och ut-

veckla kunskap om barn med migrationsbakgrund och deras erfarenheter av 

känsla av tillhörighet, blir det värdefullt att studera hur emotioner relaterar till 

berättelser om sådana erfarenheter. Tillhörighet och plats hänger samman och 

det som konstituerar platser har betydelse för emotioner (Christensen, 2003; 

Korpela, 2003).  

 

Emotioner är en viktig del av vår sociala interaktion och det finns olika sätt att 

förstå och förklara relationen emotioner och social interaktion. Enligt Scheff 

och Starrin (2002) antas emotioner vara biologiskt förankrade samtidigt som 

sociala omständigheter utgör en del av den emotionella erfarenheten. De menar 

att skam och stolthet är exempel på emotioner som inverkar på den sociala in-

teraktionen och individens självkänsla. Det innebär att vi är inte bara avhängiga 

av vår egen förståelse, utan också andras. Vi är del av mer eller mindre explicita 

föreställningar om vad det innebär att känna rätt känsla av rätt anledning vid 

rätt tidpunkt och i lagom mängd. Att känna exempelvis skam hänger då ihop 

med en förståelse för att det man har gjort ses som skamfullt av en annan män-

niska. Scheff och Starrin hävdar att emotioner på så vis är relaterade till hur 

man ser på sig själv i relation till andra. Med en konstruktionistisk utgångspunkt 

beskriver Burr (2003) emotioner, minnen och andra psykologiska fenomen som 

någonting vi gör, snarare än någonting vi har.  

 

Det är i kroppen emotioner som spänning, glädje, ångest, oro eller svartsjuka 

känns. Synsättet att kroppens sinnesreaktioner är en viktig del av emotionerna 

har sina rötter i fenomenologin (Heidegger, 1926/1993a; 1926/1993b).  Hei-

degger beskriver hur tankar och handlingar bygger på stämningar, som kan vara 

ganska omärkliga, men som ändå har betydelse för hur vi förstår vår omvärld. 

Kroppen blir viktig då känslor känns i kroppen, men samtidigt kan man inte 

vara exempelvis avundsjuk utan att vara det på någon och av en anledning. Våra 
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kulturella föreställningar får betydelse för vad vi ser som fel och orättvist och på 

så vis innehåller emotioner också tankar. Jag utgår i den här studien från en syn 

på tankar och emotioner som sammanflätade fenomen och som tar sig uttryck i 

berättelser. Min utgångspunkt är att emotioner har narrativ kvalitet genom att vi 

för att beskriva känslor ofta sätter in dem i en narrativ struktur, i en situation 

där något händer som ger upphov till känslan och där känslan får en funktion. 

Därmed inte sagt att man genom att berätta alltid kommer närmare sina käns-

lor. Att berätta kan tvärtom vara ett sätt att avvärja känslor man inte vill kännas 

vid (se exempelvis Lindsay-Hartz m fl., 1995; Olsson, 2008; Rennie, 1994). I 

studien är jag intresserad av sådana aspekter av berättande som hur någon till 

exempel kan använda personligt meningsfulla bilder, metaforer, för att berätta 

sin historia (Olsson, 2008).   

 

Berättelser och positionering 

 

Genom berättande kan vi placera oss själva och andra i världen och genom be-

rättelser kan vi hantera livet genom att våra erfarenheter blir mer begripliga. 

Om man utgår från att berättande är en social handling, som är konstruerat och 

kreativt skapat i en specifik situation, blir det möjligt att genom berättelser för-

stå hur sociala relationer, identiteter och strukturer skapas och hur människor 

förstår sig själva och andra (Langellier, 2001). I ett samtal kan en individ posit-

ionera sig på olika sätt i relation till den som lyssnar beroende på samman-

hanget och för att hitta sin plats i eller utanför en gemenskap. Begreppet posit-

ionering blir användbart för att det kan belysa ett ställningstagande i riktning mot 

antingen distansering från eller solidaritet med andra. Berättelser och position-

ering hör samman om man utgår ifrån att människor ständigt positionerar sig 

själva och andra i berättelser och positioneringen hänger då ihop med det som 

händer i berättelsen (Harré, Moghaddam, Cairnie, Rothbart & Sabat, 2009; van 

Langenhove & Harré, 1999).  

 

Positionering betyder metaforiskt att människor bland annat genom språket 

placerar sig på olika sätt i samtal de för (Davies & Harré, 1990). En och samma 

person kan positionera sig som exempelvis lärare i ett sammanhang, men som 

elev i ett annat; som svensk respektive kurd eller mamma respektive dotter 

(Brinkmann, 2008; 2010). Positioneringsteori vill utgöra ett alternativ till mer 

traditionell socialpsykologisk och sociologisk rollteori, där fastlagda roller och 

regler sätter ramarna för vad de olika aktörerna kan göra. En position är något 



51 

 

som hela tiden förhandlas i socialt liv. Det man gör görs enligt positionerings-

teorin inom ramen för en form av lokal moralisk ordning, som är ett system av 

rättigheter och skyldigheter. Det blir då viktigt att förstå denna moraliska hori-

sont (van Langenhove & Harré, 1999; Brinkmann, 2008; 2010).  

 

Positioneringar kan vara självvalda, då man försöker sätta sig i en specifik posit-

ion genom att utgå ifrån en bestämd förförståelse som alla förväntas dela, som 

till exempel ”Jag kan sätta upp hästsvans på barnet; jag är kvinna!”. Positioner-

ingar kan också vara externt påtvingade, då man exempelvis nekas tillgång till 

olika arenor på grund av en bestämd position, som man har försatts i av andra, 

som ”Du får tyvärr inte hyra någon släpkärra på den här bensinstationen, ef-

tersom du inte har svenskt personnummer”. Svaret på frågan ”Vem är jag?” blir 

då avhängigt av exempelvis vem som frågar, hur den som frågar och den som 

svarar är positionerade i förhållande till varandra och var frågan ställs (Brink-

mann, 2008; 2010).  

 

Positioneringsteorin innefattar tre grundbegrepp, position, handling och narrativ, 

som är ömsesidigt konstituerande och de kallas positioneringstrekanten (Harré & 

Slocum, 2003; Harré, 2004; Moghaddam, Harré & Lee, 2008). Brinkmann 

(2008; 2010) ger en god beskrivning av dessa tre grundbergrepp. Det första be-

greppet, position, beskriver hur vi människor alltid står i en bestämd position i 

en given (social) situation. En lärare har till exempel en bestämd position som 

gör att han eller hon har rätt (och skyldighet) att leda arbetet i klassrummet och 

bedöma och uppfostra elever. Lärarens ord har i det här sammanhanget norma-

tiv kraft. En elev har däremot inte samma rätt, utan istället skyldighet att sitta 

tyst och stilla och lyssna på läraren när det är tänkt så. Dock är dessa rättigheter 

och skyldigheter alltid föremål för förhandling. Alla elever har inte samma upp-

fattning om hur läraren har rätt att uppfostra. Positioner realiseras alltid i kon-

kreta sociala praktiker. Det andra begreppet är handling och inom positioner-

ingsteori är det oftast fokus på språkliga handlingar. Vi utför handlingar och 

skapar mening när vi talar och det är genom handlingar vi positionerar oss. Om 

man som exempelvis doktorand inte är nöjd med sin position i hierarkin kan 

man genom språkliga handlingar försöka positionera sig själv som mer kompe-

tent än andra eller på motsvarande sätt försöka positionera någon annan som 

inkompetent. Det tredje begreppet är narrativ. Genom berättelser försöker 

människor ge det som händer mening. En människa har agens, det vill säga 

kraft att handla, men vad en människas handlingar betyder avgörs av samman-

hanget. Brinkman (2010) ger som exempel att för att någon ska kunna beskriva 
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sig som eller beskrivas som huligan, måste det vi kallar huliganism finnas till-

gängligt som narrativ praktik. Först då är det möjligt att handla utifrån en sådan 

berättelse och därmed positionera sig som huligan.  

 

Positioneringar handlar om förhandling och det gäller också emotioner. Man 

kan positionera sig själv genom att visa de emotioner som är karakteristiska för 

en specifik position, men man kan också positionera andra genom att uttrycka 

sig om vilka emotioner de borde känna, det vill säga vad som är passande re-

spektive opassande.  En viktig utgångspunkt i positioneringsteorin är att det 

inte finns någon absolut sanning när det gäller positioner, emotioner och hand-

lingar, det vill säga om någon verkligen är arg, avundsjuk, ledsen eller trött. Det 

intressanta blir istället att studera hur man positionerar sig själv och andra i 

ständiga positioneringsförhandlingar för att förstå komplexa sociala situationer 

(Brinkman, 2008; 2010). I den här studien beskriver jag, det vill säga fångar i 

ord, vad man kan kalla självpositioneringar hos barnen. Positionering som ana-

lytiskt begrepp är i sig öppet och innehållslöst och närmast synonymt med 

kommunicering (Ongstad, 1999). Det måste alltså kombineras med något man 

vill fokusera på. Jag har därför ett analytiskt fokus på det jag kallar för emotion-

ella positioneringar i barnens berättelser, vilka hjälper mig att förstå barn med 

migrationsbakgrund och deras erfarenheter av känsla av tillhörighet.   

 

 

Berättelser och narrativa resurser 

 

Olika narrativa resurser kan användas som verktyg för positionering i berät-

tande och berättelser. En form av narrativ resurs jag har intresserat mig för i 

analysen av barnens berättande är facework, eller på svenska ansiktsaktiviteter. Be-

greppet socialt ansikte kan definieras som de positiva sociala värden en individ 

gör anspråk på för sig själv genom sitt sätt att kommunicera och vidare hur 

detta uppfattas av andra (Goffman, 1967). Ett visst socialt ansikte visas upp i 

form av självkänsla, värdighet och integritet och skapas i interaktionen mellan 

människor. Genom sitt sätt att kommunicera kan man själv tappa ansiktet eller 

utsätta andra för ansiktshot, men också rädda sitt eget eller andras ansikte. Se-

nare utvecklade modeller för ansiktsaktiviteter (se exempelvis Brown & Levin-

son, 1999) har kritiserats för att se handlingarna som isolerade och medvetna 

och för att vara alltför deterministiska (Forstorp, 2002; Landqvist, 2001). Jag ser 

det ändå som att ansiktsaktiviteter som narrativ resurs kan vara användbar i min 
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studie för att analysera en del av det som framträder i mitt material, men med 

den utgångspunkten att ansiktsrelaterade handlingar formas gemensamt av dem 

som deltar i samtalet. Repertoaren av möjliga ansikten är dessutom begränsad. 

Det sociolingvistiska begreppet face har också kombinerats med begreppet posit-

ioning i studier för att utforska kommunikativa praktiker (Chiang, 2010). 

 

Bildspråk, som verktyg för positionering, är en annan form av narrativ resurs 

jag har använt i analysen av barnens berättande. Något som har associerats med 

uttryck för emotioner i berättande är metaforer och flera studier visar hur bruk 

av metaforer samvarierar starkt med intensiteten i de emotioner som uttrycks 

(Cameron m fl., 2009; Gibbs, 2009; Kupferberg, 2014; Kövecses, 2003). När vi 

berättar tillskriver vi vissa händelser och situationer mer betydelse än andra och 

i berättande används ofta både fantasi och metaforer för att vinkla händelser 

och situationer på nya sätt. Om man vill få den man samtalar med att förstå 

något kan man göra det på olika sätt. Man kan förklara och argumentera eller 

man kan berätta med hjälp av bland annat olika former av bildspråk (J. S. Bru-

ner, 1986) och oftast gör man både och under ett samtal. Metaforen kan ses 

som en narrativ resurs i samtalet och kan vara en kraftfull sådan, ibland mer 

kraftfull än logiska resonemang (J. S. Bruner, 1991). I mina analyser utgår jag 

ifrån en utvidgad syn på vad en metafor kan vara (Salo, 2003), det vill säga som 

benämning på all form av bildspråk (liknelser, symboler, analogier etc). Salo 

lyfter fram hur metaforer används som en form för omgestaltning av något 

man vill ha sagt genom att man bryter sammanhanget. Då det är relevant för att 

förstå en berättelse eller en berättarpoäng gör jag i mina analyser en metaforisk 

tolkning av det barnen berättar.  En viktig aspekt är att det är den som lyssnar 

som avgör både vad som är en metafor och vad metaforen har för budskap. 

Metaforen innehåller en liknelse, som ger en förståelse av något genom något 

annat. Metaforen innehåller dock mer än en liknelse. Liknelsen ska ge någon ny 

mening åt berättelsen och det är den som lyssnar som avgör om och hur detta 

görs. En metafor som ger ny mening åt berättelsen kan exempelvis illustrera en 

poäng, ha en igenkännande effekt eller omdefiniera ett dilemma eller problem 

(se exempelvis Selbekk, 2007).  

 

Form och innehåll i berättande och berättelser är varandras förutsättningar och 

att använda narrativa resurser som ansiktsaktiviteter eller metaforer kan vara ett 

sätt att positionera sig i förhållande till det man berättar om. De ger möjlighet 

för berättaren att hantera något som upplevs som ett problem eller dilemma 

från en mer extern position, mer skilt från den egna personen och sådant som 
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är svårt och komplext att beskriva, blir mer konkret och hanterbart att belysa 

(White & Morgan, 2006; White, 2007). Utifrån en ny position blir det också 

enklare att förhålla sig till ett problem eller dilemma som en aktivt handlande 

person. Ibland har människors livsberättelser i sig setts som metaforer. Det är 

en god och bra bild av sig själv man vill visa upp och berätta fram, och det är en 

bild som för barnen i den här studien har sitt ursprung i de kulturella föreställ-

ningar om bland annat barn, migration och skola som omger oss och som vi är 

en del (se exempelvis Adelswärd, 1997). Genom att ha fokus på både berättan-

dets funktion och berättelsepoänger har jag i studien också knutit berättelsen till 

ett visst budskap, som ska bära berättelsen och som i sig blir ett sätt att presen-

tera och positionera sig själv.  

 

 

Berättelser och dilemmarum  

 

Berättelser handlar ofta om dilemman och konflikter. I barnens berättande och 

berättelser framträder hur dilemman konstrueras och hur ständigt pågående 

förhandlingar och positioneringar rekonstruerar och dekonstruerar dilemman. 

Genom att försöka lösa något man ser som ett problem blir resultatet ofta istäl-

let andra dilemman. Fransson och Grannäs (2013) använder begreppet dilemma-

tic space. Det är ett begrepp som inte så lätt låter sig översättas till svenska utan 

att några dimensioner av dess betydelse tappas bort. Framförallt gäller detta 

space hävdar Fransson och Grannäs (2013), som valt att inte översätta begrep-

pet. Begreppet har sin utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv, som passar för 

analyser av förhandlingar, positioneringar, relationer och dynamik mellan olika 

aktörer och har använts i studier av bland annat socialarbetares (Hogget, Mayo, 

& Miller, 2009) respektive lärares arbete (Fransson, 2012; Fransson & Grannäs, 

2013). Trots svårigheten att översätta begreppet har jag fortsättningsvis valt att 

använda den svenska översättningen dilemmarum av främst språkliga skäl. 

Fransson och Grannäs (2013) argumenterar för att dilemmarum är sociala kon-

struktioner och därmed resultat av strukturella villkor och relationella aspekter 

av vardagspraktiker. Både i och utanför skolans kontext innebär det med ett 

sådant perspektiv att barn positionerar sig själva aktivt i relation till andra och 

samtidigt själva positioneras av andra genom olika handlingar. I min studie ut-

går jag ifrån att känsla av tillhörighet står i relation till dilemmarum. Även om 

ett barn kan uppleva något som ett dilemma betyder inte det att andra i samma 
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situation gör det. Vi har olika värderingar, prioriteringar och kunskap och det 

påverkar hur vi skapar mening utifrån våra erfarenheter.  

 

Med det här perspektivet ges dilemman och rumsliga dimensioner, space, cen-

tral betydelse och fokus sätts i hög grad på ömsesidighet och relationell dyna-

mik. Fransson  och Grannäs (2013) använder det i sina studier för att beskriva 

hur aktörer i skolan ständigt hanterar komplexa och föränderliga situationer. I 

skolans vardag ska en mångfald av relationer upprätthållas. Det handlar om 

klassrummets och kamratgruppens dynamiska samspel och det är komplexa 

situationer. Barn i skolan måste därför hantera en stor mängd sociala relationer 

och sammanhang där normer, värderingar, handlingsmönster och förväntningar 

tar form. Som aktörer i skolan intar barn ständigt och aktivt vissa positioner, 

men de positioneras också av andra, exempelvis som en bra eller dålig kompis, 

som utanför eller som någon som står för vissa normer, värderingar eller åsik-

ter. Dessa positioner och positioneringar kan resultera i dilemman som man 

måste hantera, vilket innebär att man tvingas välja mellan alternativ där kanske 

inget helt löser problemet. Detta är en viktig poäng i resonemanget, nämligen 

att till skillnad från problem som kan lösas har dilemman inte alltid någon till-

fredsställande lösning. Att hantera dilemman handlar då om att försöka hantera 

valmöjligheter, intressekonflikter, spänningar och svårigheter mellan ibland 

oförenliga mål, krav, förväntningar eller värderingar. Pedagogiska verksamheter 

kännetecknas av just denna komplexitet och konflikter mellan aktörer med olika 

intressen och positioner och att hantera dessa dilemman utgör en central del i 

både lärares och barns vardag (Fransson, & Grannäs, 2013).  

 

I studien fokuserar jag också andra kontexter än skolan. Dilemmarum har att 

göra med villkor för barn i och utanför skolan och komplexiteten i skolan som 

sammanhang. Barn i skolan kan inta olika positioner, som framträder då exem-

pelvis olika språk, kulturer, etniciteter, sätt att umgås och leva eller klä sig relate-

ras till varandra (Fransson, & Grannäs, 2013). I min studie utgår jag ifrån att 

barn genom positioneringar kan göra tillhörighetsanspråk som inkluderar eller 

exkluderar olika individer och att grupper på så sätt skapas med olika status.  

Det finns inte alltid något som är rätt att göra, utan de gör det de ser som det 

bästa möjliga. I det kan finnas en ambivalens och involverar motsägelse och 

ofta emotioner som ångest, skuld, förlust, misslyckande, otacksamhet, avstånds-

tagande, men också känslan av nyfikenhet och glädjen i att det finns nya möj-

ligheter (Hoggett, 2005; 2006).  
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En annan väsentlig aspekt av begreppet dilemmarum är att dilemman betraktas 

som något alltid närvarande. Vi tänker ofta att problem eller dilemman uppstår 

vid vissa tillfällen och hänger ihop med specifika situationer, där människor 

reagerar på konflikter och värderingar och där det ofta inte finns något rätt sätt 

att handla. Det begreppet dilemmarum erbjuder, är en mer komplex förståelse 

av dilemman genom att lyfta fram att det handlar om positionering och relat-

ioner och därmed är ett resultat av sociala konstruktioner (Fransson, 2012; 

Fransson & Grannäs, 2013). För den här studien är därmed dilemmarum ett 

relevant och användbart begrepp, eftersom det erbjuder ett specifikt sätt att 

konceptualisera dilemman och komplexitet i och utanför skolans kontext och 

ett sätt att förstå relationellt och emotionellt arbete i barnens vardag så som det 

framträder i deras berättelser. Detta utan att alltid behöva förstå det barnen be-

rättar om som problem, där det finns en mer eller mindre enkel lösning. Det 

blir ett sätt att förstå barns villkor samtidigt som det gör det möjligt att komma 

ifrån en bristsyn på barn med migrationsbakgrund, där migration i sig ses som 

ett problem. Detta sätt att se på skolans kontext betonar relationellt arbete. Di-

lemman finns med andra ord inte bara inom en individ utan i mellanrummet, 

där dilemmarummen uppstår. Detta synsätt kan avdramatisera dilemman och 

leda till att man flyttar dem till en nivå som innefattar både individens erfaren-

het och agens och det omgivande sammanhanget. I den här studien har de frå-

geområden som har varit utgångspunkten för de genomförda intervjuerna varit 

tänkbara dilemmarum för alla barn i skolan och för barn med migrationsbak-

grund specifikt (se kapitel 4). 

 

I mina frågeställningar och i min presentation av resultatet skiljer jag i mitt sätt 

att uttrycka mig mellan villkor och handlingsmöjligheter, trots att det inte finns 

någon förutsägbarhet i hur villkor och handlingsmöjligheter interagerar. Villkor 

och handlingsmöjligheter hänger nära samman. Olika villkor får betydelse för 

barns liv och villkorar handlingsmöjligheter, men det finns alltid ett spännings-

fält mellan villkor och handlingar (Archer, 1995). I sin vardag kan barn exem-

pelvis handla i opposition till de villkor och vägar som erbjuds. Det kan dock 

innebära kostnader som är olika kännbara för olika barn och det beror på den 

position de har i det sammanhang de befinner sig i.  

 

Jag vill visa komplexiteten i de erfarenheter barnen har av känsla av tillhörighet 

och hur dessa erfarenheter kan växla över tid genom narrativt inriktade inter-

vjuer, där materialet konstrueras i samspel mellan mig och barnen. I berättande 

och berättelser sammanvävs det som har hänt med det som händer just nu. Jag 

har i det här kapitlet beskrivit tre ramverk som konceptualiserar tillhörighet, 
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nämligen Yuval-Davis (2011), Antonsich (2010) och May (2011). Jag använder 

begreppet känsla av tillhörighet, vilket visar att jag huvudsakligen har fokuserat 

de emotionella dimensionerna av tillhörighet. För att undvika att känsla av till-

hörighet framstår som något statiskt och som lever sitt eget liv i barnens inre, 

har jag bett barnen berätta om sin vardag och om sina sociala nätverk. Det gör 

det möjligt att synliggöra hur känsla av tillhörighet villkoras av allt från sociala 

relationer, traditioner, religion, matvanor till språk. Liksom Antonsich (2010) 

har jag fokus på plats och hur sociala relationer knutna till olika platser konsti-

tuerar känsla av tillhörighet.  Inte heller plats är något statiskt, utan förändras 

genom de sociala relationer som konstituerar platsen (Massey, 2005). Jag argu-

menterar för att berättande och berättelser ofta handlar om dilemman och kon-

flikter, det vill säga sådant som kan väcka känslor. De dilemman som framträ-

der i barnens berättelser om sin vardag har jag valt att se i ljuset av begreppet 

dilemmarum.  Detta synsätt innebär att ett dilemma inte bara finns inom en 

individ utan i ett dynamiskt mellanrum, där dilemmarummet uppstår. Detta gör 

det möjligt att innefatta både individens erfarenhet och handlingsmöjligheter, 

och det omgivande sammanhanget. I nästa kapitel presenteras hur jag har gått 

tillväga för att få svar på de frågor jag ställer mig i studien, som handlar om vad 

i barnens vardag som får betydelse för känsla av tillhörighet och vilka villkor 

och handlingsmöjligheter som framträder. 
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4. Metod och material 

 

 

I denna studie står barn med migrationsbakgrund och deras erfarenheter i fokus 

och analysmaterialet i avhandlingen består huvudsakligen av berättelser.  I föl-

jande kapitel beskrivs hur konstruktionen och bearbetningen av forsknings-

materialet har gått till.  Inledningsvis redovisas urval och deltagare. Jag upp-

märksammar specifikt de hänsyn jag har tagit till att deltagarna är barn och att 

de har ett annat modersmål än svenska. Även forskningsetiska vägval och studi-

ens trovärdighet diskuteras. Avslutningsvis ges en beskrivning av analysproces-

sens framskridande.  

 

Deltagare 

 

Jag ser konstruktionen av forskningsmaterialet som ett gemensamt arbete som 

sker i samtalen mellan mig och barnen och jag har därför valt att använda ut-

trycket deltagare istället för informanter, forskningspersoner eller respondenter.  

 

Rekrytering  

 

Ett strategiskt urval gjordes avsett att avspegla mångfald när det gäller språklig 

och etnisk bakgrund. Deltagarna i studien är barn mellan 9 och 13 år gamla och 

de rekryterades via två skolor i två olika mindre kommuner. Skolorna valdes ut 

utifrån att de är belägna i en mindre centralort i respektive kommun. Inled-

ningsvis valdes fyra olika skolor i fyra olika kommuner ut, utifrån att invånaran-

talet i respektive kommun varierade mellan cirka 3 000 och 10 000 personer 

och centralorterna i respektive kommun kan betecknas som mindre tätorter 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Efter en inledande telefonkontakt 

med skolledningen vid de fyra olika skolorna, där studiens generella syfte och 

upplägg beskrevs i stora drag, översändes skriftlig information om studien med 

önskemål om tillträde till skolan för att genomföra studien (Bilaga 1). Skolled-

ningen vid två av skolorna avböjde att delta i studien. I den ena kommunen 

angavs som skäl att man inte erbjöd något barn modersmålsundervisning under 

innevarande termin och i den andra kommunen angavs som skäl att de barn 

som kunde inkluderas i studien av olika anledningar inte var lämpliga att inter-
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vjua. Genom skolledningen vid de två skolor som tackade ja till deltagande fick 

sedan berörd personal skriftlig information om studien (Bilaga 2) och därefter 

barnens vårdnadshavare i form av ett skriftligt kombinerat informations- och 

samtyckesformulär (Bilaga 3). Efter att ett antal vårdnadshavare samtyckt till 

deltagande i studien togs kontakt med personal på skolan för att avtala om tid 

och plats för genomförandet av intervjuerna. Vid första intervjutillfället gavs 

särskild information till barnen (Bilaga 4). Flertalet vårdnadshavare samtyckte 

först efter att ha fått studien presenterad för sig på sitt modersmål av mo-

dersmålslärarna eller efter att ha haft kontakt med lärarna i Svenska som andra-

språk. När det gällde några av barnen samtyckte de och vårdnadshavarna först 

efter ett personligt möte mellan mig och barnen där de fick studien muntligt 

och skriftligt presenterad för sig.  I ett fall samtyckte vårdnadshavarna, men 

barnet valde att avstå från att delta i samband med första intervjutillfället.  

 

Kriterier för deltagande  

 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var att barnet gick i grundskolan 

årskurs Fk-6, hade två föräldrar födda i något utomnordiskt land, hade perma-

nent uppehållstillstånd samt deltog i modersmålsundervisning vid tillfället för 

rekrytering. I den del av Sverige där studien är genomförd finns en relativt sett 

stor grupp migranter från Norge. Migrationen mellan Sverige och Norge är in-

tressant att utforska, men med andra förutsättningar än de som gällde för den 

här studien, och därför inkluderades endast barn till föräldrar med utomnor-

diskt ursprung. Permanent uppehållstillstånd ställdes som krav, för att undvika 

att missförstånd skulle kunna uppstå kring vad samtalen med barnen hade för 

syfte. Deltagande i modersmålsundervisning användes som inklusionskriterium, 

dels för att göra det möjligt att ställa frågor om just modersmålsundervisningen 

i skolan, dels för att det skulle underlätta praktiskt för skolorna att avgränsa 

gruppen barn med migrationsbakgrund för den här studien. I de två kommu-

nerna deltog sammantaget cirka 60 elever i grundskolan i modersmålsundervis-

ning under vårterminen 2011, enligt uppgift från kommunernas barn- och ung-

domsförvaltning. Detta kan jämföras med att det i de två kommunerna sam-

mantaget fanns cirka 150 elever i grundskolan med utomnordisk utländsk bak-

grund.  Samtliga barn på respektive skola inom åldersgruppen 6 till 13 år och 

som uppfyllde inklusionskriterierna erbjöds att delta i studien med förhopp-

ningen att cirka 20 barn skulle komma att vilja delta. Av de cirka 40 barn i års-

kurs Fk-6 som erbjöds att delta i studien samtyckte slutligen 13 barn.   
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Beskrivning av deltagarna  

 

Barnen är mellan 9 och 13 år gamla, 7 flickor och 6 pojkar, och de går i årskurs 

3 till 6. Några av barnen är födda i Sverige och några har kommit till Sverige 

under förskole- eller skoltiden. Alla har två utomnordiskt födda föräldrar och 

de har sin bakgrund i Afghanistan, Burma, Irak, Iran, Sudan, Syrien och Tur-

kiet. Samtliga barn har ett eller flera andra språk än svenska som levande språk 

hemma. Av barnen i studien går 9 på Vikenskolan och 4 på Åbyskolan. Nam-

nen på skolorna är fingerade.  

 

Nedan följer en kort presentation av deltagarna utifrån det barnen själva har 

berättat om sin migrationshistoria, sin familj och var de bor. Jag har inte haft 

tillgång till någon annan information om barnen än det de har berättat vid in-

tervjuerna. Alla namn är fingerade.  

 

Tabell 1. Beskrivning av deltagarna 

 

Yassin,  

9 år 

Yassin går i årskurs 3 på Vikenskolan. Hans föräldrar är från Su-

dan, där han också är född och bodde fram till tvåårsåldern. Då 

flyttade familjen till Egypten och han började skolan där. Han har 

varit i Sverige i två år och kom till en större stad när han var 7 år. 

Där gick han en kort period i skolan, men flyttade ganska snart till 

Viken. Han bor med sin familj i lägenhet på Fågelsången. 

Hussein, 

10 år 

Hussein går i årskurs 4 på Vikenskolan. Hans föräldrar är från Irak. 

Han pappa kom till Sverige i slutet på 1990-talet. Själv är han född i 

Viken. Han har bott i Viken i hela sitt liv, förutom under en kort 

period då familjen flyttade till en större stad för att få arbete. Han 

bor med sin familj i lägenhet på Fågelsången. Hussein är kusin till 

Ruba.  

Ruba,  

10 år 

Ruba går i årskurs 4 på Vikenskolan. Hennes föräldrar är från Irak. 

Själv är hon född i Irak. Hon och hennes familj kom till Sverige 

och Göteborg när hon var två år, men flyttade efter en kort tid till 

Viken. Hon bor med sin familj på Fågelsången. Ruba är kusin till 

Hussein.  

Rami,  

10 år 

Rami går i årskurs 4 på Vikenskolan. Hans föräldrar är kurder från 

Iran. Hans mamma var gravid med Rami när de kom till Sverige 

och han är född i Göteborg. Han har sedan bott hela sitt liv i 
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Stockholm, tills för ett år sedan då han och mamma flyttade till 

Viken. Han bor i lägenhet med mamma på Fågelsången, medan 

hans pappa och äldre bröder bor kvar i Stockholm. Föräldrarna är 

gifta, men bor inte tillsammans. Rami och hans mamma är på väg 

att flytta tillbaka till Stockholm. 

Ranna,  

10 år 

Ranna går i årskurs 4 på Vikenskolan. Hennes föräldrar är från 

Irak. Hon är född i Viken. Rannas pappa är omgift för tredje 

gången och bor i Irak med ny fru och barn och med Rannas äldre 

helsyster, som åkte till pappa när hon var 12 år. Ranna bodde under 

sin förskoletid i Viken, men flyttade med sin mamma till en mindre 

stad i södra Sverige och började skolan där. De kom tillbaka till 

Viken för drygt ett år sedan och nu bor hon med sin mamma och 

flera äldre bröder i en lägenhet på Fågelsången. 

Yasmine, 

11 år 

Yasmine går i årskurs 4 på Vikenskolan. Hennes föräldrar är från 

Irak. Själv är hon född i Viken och har bott där hela sitt liv. Hon 

bor med sin familj i lägenhet på Stora vägen, i närheten av Få-

gelsången. Yasmine är kusin till Mehdi och Zarah.  

Mehdi,  

11 år 

Mehdi går i årskurs 4 på Vikenskolan. Hans föräldrar är från Irak. 

Själv är han född i Saudiarabien och kom till Viken vid två måna-

ders ålder. Han bor med sin familj i lägenhet på Fågelsången. 

Mehdi är kusin till Yasmine och Zarah.  

Su, 11 år Su går i årskurs 5 på Åbyskolan. Hennes föräldrar är karener från 

Burma. Själv är hon född i Thailand. Hon kom till Sverige och 

Åbyn när hon var fem år och gick i förskola. Hon har bott i Åbyn 

sedan hon kom till Sverige och bor med sin familj i en lägenhet i 

Åbyn. Su är lillasyster till Pah.  

Jamil,  

11 år 

Jamil går i årskurs 5 på Åbyskolan. Han mamma är från Syrien och 

pappa är från Turkiet. Själv är han född i Sverige och har bott i 

Åbyn i hela sitt liv. Han bor med sin mamma och pappa i en lägen-

het i Åbyn.  

Rania,  

12 år 

Rania går i årskurs 5 på Vikenskolan. Hennes föräldrar är från Irak. 

Själv är hon född i Irak och bodde fram till treårsåldern i Bagdad. 

Då flyttade familjen till Jordanien och pappa fortsatte direkt till 

Sverige. Hon bodde med mamma och storasyster i fyra år i Jorda-

nien och gick i skolan i där. Hon var sju år när hon kom till Sverige, 

till en liten ort i norra Sverige. Hon bodde där i ett år och kom se-

dan till Viken. Hon bor med sin familj i en lägenhet på Få-

gelsången. Efter fyra år i Viken är familjen nu på väg att flytta till 
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en ort i södra Sverige.  

Mehran, 

12 år 

Mehran går i årskurs 6 på Åbyskolan. Hans föräldrar är från Af-

ghanistan. Själv är han född i Ryssland och kom till Sverige när han 

var två år. Han har därefter bott i Åbyn och bor med sin familj i en 

lägenhet i Åbyn.  

Zarah,  

13 år 

Zarah går i årskurs 6 på Vikenskolan. Hennes föräldrar är från Irak.  

Själv är hon född i Sverige och har bott i Viken i hela sitt liv. Hon 

bor med sin familj i lägenhet på Fågelsången. Zarah är kusin till 

Yasmine och Mehdi. 

 

Pah, 13 år Pah går i årskurs 6 på Åbyskolan. Hennes föräldrar är karener från 

Burma. Själv är hon född i Burma och bodde sina första år hos 

mormor. Hon flyttade till Thailand när hon var två år, eftersom 

pappa redan fanns där och arbetade. Hon började skolan i Thai-

land. Hon kom till Sverige och Åbyn när hon var sju år, började 

skolan och har bott i Åbyn sedan hon kom till Sverige. Hon bor 

med sin familj i en lägenhet i Åbyn. Pah är storasyster till Su. 

 

Genomförande 

 

Barns erfarenheter kan utforskas på olika sätt och nedan följer en beskrivning 

av hur intervjuerna i den här studien har gått till.  

 

Materialkonstruktion 

 

Intervjuerna genomfördes under höstterminen 2011 och vårterminen 2012. 

Materialet är inspelat med hjälp av digital ljudupptagning. Intervjuerna genom-

fördes samtliga i skolans lokaler, i ett avskilt rum, både under och efter skoltid, 

beroende på vad barnen och deras lärare tyckte passade bäst. Varje intervju va-

rade i mellan 20 och 50 minuter. Elva barn intervjuades vid tre tillfällen och två 

barn intervjuades vid två tillfällen. Ett av barnen flyttade till annan ort efter 

andra intervjutillfället och det andra barnet ville avbryta sitt deltagande efter 

andra intervjun. Det var ofta svårt att hitta tider för intervjuerna och det krävde 

noggrann planering för att det skulle vara möjligt för ett barn att gå undan un-
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der cirka en halvtimme vid tre tillfällen under en termin för att bli intervjuad, 

utan att det påverkade skolarbetet negativt.  

 

Barnen fick inte några frågor i förväg. Intervjuerna var samtalsliknande och 

hade en öppen karaktär såtillvida att en intervjuguide (Bilaga 5) följdes där bar-

nen uppmanades att berätta om sina erfarenheter kring ett antal vida frågeom-

råden och till varje frågeområde fanns förslag till inledande frågor. Följdfrågor 

formulerades fritt utifrån vilken riktning samtalet tog. Barnens erfarenheter har 

dock hela tiden styrt mina frågor och det de har velat berätta om fångades upp 

för att få möjlighet att skapa en djupare förståelse för det barnen har velat sam-

tala om. Vid intervjuerna har jag ofta frågat efter konkreta episoder och följt 

upp barnens spontana berättelser och ofta deltagit i att utveckla innehållet och 

strukturen i dem. Jag har försökt sammanfatta, försökt hitta ord, fyllt i ord, 

stämt av, frågat om jag har uppfattat det rätt och försökt fånga upp något i sam-

talet som vi har kunnat lyfta ut och uppmärksamma tillsammans; det man kan 

kalla för delad uppmärksamhet i samtal (Morgan, 2004). Barnens svar var ofta 

korta och fragmentariska, särskilt vid första intervjun, men också avhängigt av 

om vi talade om något som de var intresserade av. 

 

Olika vägar för att stödja barnen i deras berättande användes och barnen berät-

tade med hjälp av i huvudsak livslinjer och nätverkskartor (se beskrivning ne-

dan), men också bilder i mobilen, egna fotografier och teckningar. Kartor över 

orten och skolområdet samt världskartan användes vid samtliga intervjuer vid 

första intervjutillfället. Livslinjer och en enkel form av nätverkskartor användes 

vid samtliga intervjuer, men i olika utsträckning beroende på om de var till stöd 

i samtalet eller inte. Ibland frågade jag om de ville rita samtidigt som vi pratade, 

för att visa på ett annat sätt eller kanske för att få tid att tänka. Några barn teck-

nade och andra inte. Ibland tecknade jag för att visa något. Några barn tog vid 

andra och tredje intervjun spontant med egna bilder för att visa. Några barn 

använde bilder i mobiltelefonen som stöd för sitt berättande.  

 

Efter varje intervju gjorde jag en kort sammanfattning av mina huvudintryck 

från samtalet, så kallade memosanteckningar som också användes som stöd 

under perioden för materialkonstruktion. Anteckningarna gjordes i syfte att 

försöka beskriva i ord det jag hade observerat under intervjuerna och som inte 

fångades upp i ljudinspelningarna. Exempelvis tonfall, kroppsspråk, ansiktsut-

tryck, minspel, rörelse i rummet och engagemang i samtalet beskrevs så som jag 

uppfattade det. Jag antecknade även andra tankar om vad jag undrade mer över 
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och själv gärna ville fråga mer om eller vad som hade verkat viktigt för barnen i 

samtalet.   

 

Intervjuerna har resulterat i ett material som består av cirka 20 timmar digitalt 

inspelade samtal motsvarande drygt 700 sidor i intervjuutskrifter. Antal minuter 

inspelat material för respektive barn varierar mellan 61 och 118 minuter och har 

resulterat i antal sidor utskrifter som i sin tur varierar mellan 37 och 77 sidor. 

 

 Nätverkskartan och livslinjen  

 

En del av intervjumaterialet har fokus på barnens berättelser om sina sociala 

nätverk och i samtalen har jag som visuellt stöd använt nätverkskartan (baserad 

på Klefbeck, Bergerhed, Forsberg, Hultkrantz-Jeppsson & Marklund, 1988) och 

livslinjen (Bjerén & Elgqvist-Saltzman, 1994). Jag valde nätverkskartan och livs-

linjen som redskap för att de är välbekanta för mig och för att jag har goda erfa-

renheter av att använda dem. Mina erfarenheter av att rita nätverkskartor och 

livslinjer med barn är att det är lätt att nå dem i samtal om det de ritar och det 

är ett enkelt och bra sätt att få kontakt med barnen. De deltagande barnen 

tyckte att det var roligt att rita både nätverkskartor och livslinjer. 

 

Nätverkskartor är ett teoretiskt och praktiskt redskap för att förstå barns, ung-

domars och familjers sociala kontext. Händelser som krig och migration påver-

kar människors sociala nätverk i generationer. Det finns forskning om bland 

annat asylsökande och nyanlända barn till föräldrar som invandrat till Sverige, 

som visar på mindre nätverk och färre kontakter för dessa barn än barn med 

svensk bakgrund (Andersson m fl, 2010). Det finns också ofta många vuxna, 

men få andra barn i barnens nätverk.  Ofta kan personer som inte är fysiskt 

närvarande i barnets vardag vara betydelsefulla. Det kan vara någon som inte 

lever längre eller som har flyttat och för barn med migrationsbakgrund kan det 

vara släktingar som finns kvar i hemlandet. Också husdjur, speciella platser eller 

hus, idoler eller andra förebilder kan vara viktiga (Andersson m fl, 2010; Aresik-

Ram & Elf, 1999). Ofta används strukturerade frågeinstrument för intervjuer 

om barns sociala nätverk (Aresik-Ram & Elf, 1999). Jag har inte använt mig av 

sådana frågor utan endast av nätverkskartan som ett visuellt redskap, det vill 

säga som något konkret vi kan dela vår uppmärksamhet kring.  
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Själva nätverkskartan består av ett vitt papper med en cirkel som man delar in i 

olika sektorer, som tårtbitar. Jag har valt att dela upp cirkeln i sektorerna familj, 

släkt, skola och fritid (som då inkluderar vänner och grannar). Den som ritar sin 

nätverkskarta kallas fokusperson och placerar sig själv i centrum av cirkeln och 

skriver dit sitt namn.  

 

 

 
 

 

Figur 1. Illustration av nätverkskarta (baserad på Klefbeck m fl, 1988) 

 

Att bara fylla i en nätverkskarta ger mest kvantitativ information om barnets 

nätverk. Det är hur och vad barnen berättar om sina erfarenheter av sitt sociala 

sammanhang och viktiga händelser som är intressant för den här studien. Kar-

tan är tänkt att uppmuntra och inspirera till berättande. Genom barnens berät-

telser har jag velat fånga olika aspekter av nätverket och ge en bild av komplexi-

teten och variationen i de här barnens sociala nätverk.  För förstå nätverkets 

betydelse blir olika faktorer viktiga och kan handla om hur mycket tid man till-

bringar tillsammans, hur ofta man träffas och om vilken känsla man har för 

personer eller platser. Varaktighet, det vill säga hur länge man har känt 

varandra, kan stå för kontinuitet i livet och handlar om möjligheter att skapa 

och bibehålla sociala kontakter över tid. Ibland har barnet kvar en kamrat eller 

kamrater från ett tidigare sammanhang och ibland handlar det mest om nya 

kontakter. Det kan handla om brutna kontakter, det vill säga om personer som 

tidigare varit viktiga. Olika typer av relationer som ryms inom en och samma 
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relation kan också vara viktigt. Inom en relation kan man vara vänner, släkting-

ar, klasskamrater och så vidare och interaktionen kan ske utifrån mer än ett in-

nehåll, till exempel att man är klasskamrater, umgås på fritiden, spelar fotboll 

och går på bio tillsammans. Sådana relationer är ofta starkare än de med bara ett 

innehåll. En annan viktig dimension handlar om i hur stor utsträckning det rå-

der en ömsesidighet i interaktionen, det vill säga om man upplever närhet och 

förtroende och stöd genom att man får något tillbaka (Aresik-Ram & Elf, 1999; 

Skårner, 2001; 2010). Att använda nätverkskartan som utgångspunkt för berät-

tande blir således ett sätt att synliggöra erfarenheter av sociala relationer och 

interaktion. 

 

Livslinjen används ofta i samband med livsberättelseintervjuer och omfattar 

händelser som kan betraktas som skelettet i en livshistoria (Bjerén & Elgqvist-

Saltzman, 1994). Livslinjen blir ett visuellt redskap och utgångspunkt för berät-

tande.  I min studie har jag ritat upp en linje på ett stort papper och märkt ut 

varje år i barnens liv med ett streck. Det första strecket motsvaras av det år då 

barnet föddes och det sista strecket är året för intervjun. Barnen har sedan fått 

markera viktiga händelser i sitt liv på linjen. Barnen har fått berätta om det de 

själva har lyft fram som väsentligt.  I min analys har jag först och främst tagit 

fasta på vilka slags händelser barnen berättar om, vilka personer och relationer 

som har varit viktiga för barnen samt vad händelserna och relationerna får för 

innebörd när barnen berättar om dem.  

 

 

       

Här föddes jag!                  Här är jag idag! 

 

Figur 2. Illustration av livslinje (se Bjerén & Elgqvist-Saltzman, 1994). 

 

 

 

Att intervjua barnen 

 

Jag har använt mig av samtalsliknande intervjuer som metod för att få kunskap 

om barns perspektiv och erfarenheter (Cederborg, 2005; Doverborg & Pram-

ling, 2000; Eilard, 2009; Mayall, 2007). Ett nyfiket utforskande har varit viktigt, 

det vill säga att jag som intervjuare förhåller mig så öppen som möjligt inför det 
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barnen berättar. Genom att vara en aktiv samtalspartner och genom att visa 

genuint intresse, har jag också blivit en deltagare i samtalet och därmed med-

skapare till det som sägs. Eilard (2009) ger en god inblick i det specifika med att 

intervjua barn och lyfter fram att det som ofta förs fram som den stora skillna-

den mellan en barnintervju och en vuxenintervju är den assymmetriska maktre-

lationen mellan den vuxne och barnet. Ofta är det hur barn försöker vara vuxna 

till lags och svara rätt som lyfts fram som det viktigaste att vara uppmärksam 

på, särskilt när det gäller skolbarn (se exempelvis Aronsson, 1996). Samtidigt 

kan barn också vara mer uppriktiga och mer känsliga för den egna motivationen 

att delta. Barn måste känna att det är meningsfullt att delta i samtalet och att de 

förstår frågorna (Scott, 2000). Alla intervjusituationer är dock unika och innebär 

ett möte mellan människor, och då får inte bara ålder betydelse, utan också så-

dant som social och kulturell bakgrund, liksom språklig och kognitiv förmåga. 

Barn är ingen homogen grupp utan är olika och bär med sig erfarenheter av 

många olika barndomar (Kampmann, 1998).  

 

Av bland annat etiska skäl måste barns integritet respekteras. Ibland vill barn 

inte svara, ibland kan de inte och ibland förstår de helt enkelt inte. Det är viktigt 

att varken över- eller underskatta barns förmåga. Det innebär att jag som inter-

vjuare har haft fokus på att lyssna noga.  Ibland har jag uppfattat att samtalet 

hamnat på sidospår och då har jag sett det som viktigt att inte alltid försöka 

styra samtalet, eftersom det ofta finns mycket av värde i barnets berättande som 

inte alltid framgår direkt. Det har också visat sig vid analyserna. I samband med 

intervjuerna har jag ställts inför många val av etisk karaktär och dem beskriver 

jag längre fram under avsnittet där jag redogör för etiska överväganden.    

 

Tolkningsprocessen har börjat redan under själva intervjun och det har därför 

varit bra att kunna gå tillbaka och lyssna på bandinspelningen för att bättre 

kunna komma ihåg hur någonting faktiskt sades. Det har också varit bra med 

memosanteckningar som ett komplement till bandinspelningarna, där jag har 

noterat saker kring miljö, kroppsspråk och stämning, det vill säga sådant som 

inte framgår av bandinspelningen (Eilard, 2009). Det har också varit viktigt för-

söka förstå barnens intervjusvar med försiktighet (Aronsson, 1996). Jag har hela 

tiden varit medveten om att det är omöjligt att helt frigöra sig från sin egen för-

förståelse. Detta har benämnts adultism i analogi med begrepp som egocentrism 

och etnocentrism (Alanen, 2001), som ett sätt att beskriva hur barns perspektiv 

ändå tolkas utifrån ett vuxenperspektiv. Ett annat sådant begrepp är chronocentr-

ism (Dencik, 1995/1999), vilket handlar om samtidsblindhet och att det alltid 
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finns en diskrepans mellan det vi tror oss veta om barns villkor och hur de upp-

levs av barnen själva. Vid analyserna av barnens berättelser har det blivit tydligt 

att intervjusamtalen har möjliggjort olika sätt att svara och berätta och barnen 

har många olika ingångar. Med utgångspunkt i ett narrativt perspektiv har jag 

försökt ge barnen möjlighet att berätta om det som verkligen betyder något för 

dem i deras vardag. Mina frågor under intervjusamtalen tar hela tiden utgångs-

punkt i det de berättar och jag försöker på olika sätt bidra till att intervjusamta-

len undersöker hur barnen skapar mening i sina liv genom att de berättar om 

sina erfarenheter både i nutid, dåtid och framtid.  

 

I den här studien har de intervjuade barnen sammantaget sex olika modersmål 

och jag hade kunnat intervjua barnen på deras modersmål med hjälp av tolk, 

vilket jag valde att inte göra. Jag visste inte när jag träffade barnen första gången 

hur mycket svenska de faktiskt kunde, eftersom de hade varit i Sverige olika 

lång tid. Jag har arbetat med tolk tidigare och vet att tolkens skicklighet kan va-

riera och att de ibland omformulerar det som sägs (Fontes, 2008; Keselman, 

2009). Jag vet också att närvaron av en tolk, som barnet kanske känner till eller 

rent av känner, kan ha stor betydelse för vad som sägs i samtalet. Vid intervju-

erna har heller inte betoningen legat på att kunna uttrycka sig precist eller exakt. 

Samtalet i intervjuerna har fungerat bra även med de barn som inte har varit i 

Sverige så länge. De är vana att hitta strategier för att uttrycka sig på svenska 

och även de barn som har varit i Sverige kort tid har lätt för att uttrycka sig på 

svenska. De situationer i samtalet där vi har frågat oss vad den andre egentligen 

menar har mestadels varit då de har berättat om sådant som har med ursprungs-

landets domän att göra, som till exempel berättelser om resor till hemlandet. 

Många av barnen är också födda i Sverige och svenskan är deras starkaste språk, 

särskilt om samtalet handlar om sådant som har med skolan att göra.  

 

Etiska överväganden 

 

I studiens planeringsskede gjordes en ansökan om etikprövning till Forsknings-

etiska kommittén vid Karlstads universitet. Materialet i den aktuella studien in-

nehåller data om enskilda barns liv och materialet har därför hanterats enligt de 

etiska principer och förhållningssätt som beskrivs i skriften God forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011; se även Löfdahl, 2012). Etiska överväganden aktuali-

serades under hela forskningsprocessen och har haft betydelse för både hur 
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studien planerades och genomfördes samt för hur materialet därefter analysera-

des och presenterades.  

 

I de informations- och samtyckesformulär (Bilaga 3-4) som utdelades beskrevs 

såväl bakgrund och syfte som förväntade kunskapsvinster. Dessutom beskrevs 

hur materialinsamlingen skulle komma att genomföras, hur materialet hantera-

des, hur sekretess säkerställdes samt hur publiceringen skulle gå till. Dessutom 

framgick att deltagande var frivilligt, och att möjligheten att få information på 

modersmålet erbjöds. Samtliga fick möjlighet att ställa eventuella frågor genom 

att mobilnummer och mailadress uppgavs.  Att få tillträde till de tretton barn 

som utgör deltagarna i studien har inte varit alldeles enkelt. Två av de fyra sko-

lor jag kontaktade avböjde att delta i studien överhuvudtaget. När det vid de 

andra två skolorna skickades en skriftlig förfrågan om deltagande i studien till 

vårdnadshavare för samtliga barn som inkluderades i studien samtyckte endast 

en. Det har i huvudsak varit genom att modersmålslärarna och lärarna i svenska 

som andraspråk har tagit kontakt med barnens föräldrar och beskrivit studien, 

som studien till slut fick tretton deltagande barn. 

 

Som forskare har jag skyldighet att uppmärksamma möjliga konsekvenser av att 

genomföra denna intervjuundersökning både vad gäller de barn som deltar och 

för den grupp de representerar här, nämligen barn med migrationsbakgrund. 

Ett etiskt dilemma har att göra med att deltagarna i studien också har olika et-

niska bakgrunder och att varje deltagare då kan antas representera sin etniska 

grupp, det vill säga att resultaten övertolkas och generaliseras på ett sätt som 

inte är studiens syfte. Jag har därför i mina analyser valt att inte lägga stort fokus 

vid etnisk bakgrund. Ytterligare ett etiskt dilemma hänger samman med att stu-

dien fokuserar på gruppen barn med migrationsbakgrund som bor och går i 

skolan på en mindre ort. Det finns en risk att medverka till att denna grupp 

görs annorlunda i jämförelse med andra barn. Min utgångspunkt för studien har 

dock varit dels att barn med migrationsbakgrund har specifika erfarenheter som 

är intressanta att utforska, dels att tillhörighet och plats har betydelse för barns 

uppväxtvillkor och hur barndom gestaltar sig och att studien därför kan ge im-

plikationer för pedagogiskt arbete och således kommer barn till del. 

 

Viktiga etiska överväganden har berört frågan om barn och informerat sam-

tycke. Ett sådant etiskt dilemma handlar om huruvida det är möjligt för barn i 

skolan att ge sitt samtycke och samtidigt förstå skillnaden mellan lärare och 

forskare och hur och med vilka konsekvenser de skulle kunna dra sig ur fortsatt 
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deltagande. Det talas i skolbaserad forskning om så kallat inlärt samtycke sna-

rare än informerat samtycke (David, Edwards, & Alldred, 2001; Löfdahl, 2012).  

Eftersom jag har genomfört en intervjustudie i deltagarnas skolmiljö har det 

således varit viktigt för mig att tydliggöra min roll som forskare, för att på så 

sätt minimera risken för att forskarrollen respektive rollen som lärare, elevhäl-

sopersonal eller annan myndighetsperson på besök i skolan blandas samman. 

Ett av de barn jag har intervjuat trodde till exempel att jag var hans mammas 

psykolog och berättade att han ville delta i undersökningen för att hjälpa sin 

mamma. Intervjuer som genomförs i skolan skulle också kunna förknippas med 

en undervisningssituation där den vuxne är den auktoritetsperson som har rätt 

att ställa frågor och barnet har skyldighet att svara. Barnen skulle därför kunna 

ha svårare att välja vilka erfarenheter de vill dela med sig av och därför använ-

des för denna studie en intervjuguide (Bilaga 5) med öppna frågor som gav 

större möjlighet för barnen att kontrollera både takt och riktning i samtalet.  

 

Mitt sätt att så långt som möjligt ytterligare hantera detta etiska dilemma har 

varit att varje barn vid första intervjutillfället fått information om studien och 

hur intervjuerna kommer att gå till och de har fått möjlighet att ställa frågor. 

Många av barnen har haft frågor. Frågorna har handlat om vad boken ska heta, 

om deras namn kommer att stå i boken, om vilka som ska få läsa boken, om 

boken kommer att finnas på biblioteket, men också om varför jag gör de här 

intervjuerna och med just dem. Efter att jag har försökt svara på deras frågor 

har de fått välja att ge sitt skriftliga samtycke eller inte (Bilaga 4). Vid de föl-

jande intervjutillfällena har jag varit noga med att få barnens fortsatta samtycke 

till att delta. Både före och efter varje intervjutillfälle har barnen fått möjlighet 

att ställa ytterligare frågor om studien och jag har också frågat om hur de har 

upplevt intervjuerna. De flesta har uttryckt att det har känts bra att få berätta 

om sig själv och att det sällan eller aldrig blir tillfälle till det i skolan annars. De 

flesta har inte velat avsluta när jag har sagt att det har varit dags för det. Någon 

har dock antytt att det samtidigt har känts lite konstigt att berätta om sitt liv för 

en främmande person, som jag ju faktiskt är.  Jag har inlett första intervjutill-

fället med att berätta lite om mig själv och min bakgrund. Vid det sista och av-

slutande intervjutillfället har alla barn återigen fått beskriva hur de har uppfattat 

intervjuerna och vad de har fått för tankar om varför studien görs och vilka nya 

frågor eller tankar som har väckts hos dem. Jag har också varit noga med att 

berätta om ramarna för intervjuerna, det vill säga när och hur många gånger det 

har varit planerat att vi skulle träffas och vad som händer efter det att intervju-

erna är genomförda.    
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I informationen om studien stod klart uttalat att intervjuerna skulle komma att 

förvaras så att endast intervjuaren och berörda handledare har åtkomst till dem. 

Genom att använda fingerade namn och genom att undvika att skriva ut ovid-

kommande detaljer om bakgrund var ambitionen att skydda barnens integritet. 

Samtidigt var det önskvärt att de fingerade namnen var möjliga i samma sam-

hällskontexter som de verkliga för att undvika att förändringen av namn skulle 

leda till att innebörden i barnens sociala situation och identitet blev helt lösryckt 

ur sitt sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009; Linell, 2011).  

 

I presentationen av resultaten användes utdrag, som bedömdes vara av icke-

känslig karaktär med avsikt att skydda deltagarna med tanke på hur det kan 

kännas att ta del av studiens innehåll för barnen och de anhöriga nu och i fram-

tiden. Vid flera tillfällen uttryckte barnen också önskemål om att inspelningen 

skulle stängas av. De ville berätta något de av olika anledningar inte ville skulle 

komma med på bandet. Sådant material användes inte som underlag för analys. 

Ambitionen var också att säkerställa att deltagandet i studien inte skulle ha nå-

gon negativ inverkan på barnets skolsituation. Både barnen och deras lärare var 

tydliga med när de tyckte att det passade bäst att genomföra intervjuerna och 

även om det ibland innebar väntan och omplanering var det självklara premisser 

för genomförandet av studien.  Det har också säkerställts att det fanns stöd på 

skolorna om något oförutsett skulle inträffa i samband med intervjuerna, som 

krävde expertkompetens i form av exempelvis samtalsstöd. När det gäller ett av 

de barn som deltog i undersökningen togs efter överenskommelse med barnet 

kontakt med rektor för uppföljning av det som kom fram i intervjuerna.  

 

Fokus för studien är barnens berättade erfarenheter och studien utgår ifrån en 

syn på berättelser som samkonstruerade i samspelet mellan mig som intervjuar 

och barnet som intervjuas.  Brinkmann och Kvale (2005) har uppmärksammat 

särskilda utmaningar när det gäller kvalitativa intervjuundersökningar på kon-

struktionistisk grund. Etiska krav i kvalitativa intervjuundersökningar har setts 

som uppfyllda bara forskaren har lyckats etablera en empatisk och tillitsfull re-

lation i intervjusituationen, men de lyfter fram att man inte får glömma att 

också se till utmaningar som har att göra med exempelvis maktasymmetrier. Ett 

sätt för mig att hantera den ofrånkomligt asymmetriska maktrelationen i inter-

vjusituationen har varit att ge barnen chans att ställa frågor. En fördel har varit 

att i alla fall flera av de barn jag har intervjuat inte automatiskt har förstått in-

tervjun som en envägsdialog, utan har deltagit med frågor och kommentarer 
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hela tiden. Mot bakgrund av att jag har arbetat som psykolog har det varit vik-

tigt för mig att reflektera över skillnaden mellan terapi och forskning i samtal. I 

terapi är målet att skapa förändring, medan det i forskning är att producera 

kunskap. Deltagarna i en intervjuundersökning har inte frågat efter insikt eller 

förändring (Brinkmann & Kvale, 2005; Fog, 1992).  

 

Många gånger under intervjuerna har jag upplevt att barnen har uttryckt något 

helt annat med kroppen än vad de har uttryckt med ord. Jag har sett det som 

viktiga etiska överväganden att försöka avläsa vad barnen vill berätta och inte. 

Det handlar exempelvis om att försöka förstå och hantera barns tystnad (Lewis, 

2010). Jag har försökt läsa av hur tystnaden i samtalet påverkar barnet. Tystnad 

i samtalen med barnen har jag uppfattat varit beroende av olika funderingar hos 

barnet om vad man ska välja att berätta utifrån vad man själv vill berätta, men 

också tveksamheter kring hur man tror att man förväntas berätta. Lite längre 

tystnader tror jag ibland har hängt ihop med att barnet har påverkats känslo-

mässigt av det vi samtalat om och har behövt lite tid på sig för att hitta ett sätt 

att gå vidare i samtalet. Jag har också uppfattat att tystnaden ibland har varit en 

markering om att ”det här vill jag inte prata om”. I mitt material kan jag se att 

barnen helst har velat berätta om sina kamratrelationer och det har för många 

varit känslomässigt laddat.  Det är endast det barnen valt att berätta, det vill 

säga det som finns inspelat, som jag använder som empiriskt material. Jag är 

dock övertygad om att det de har uttryckt med kroppen har haft betydelse 

bland annat för de frågor jag har ställt eller inte ställt under intervjuerna.  

 

Studiens trovärdighet 

 

Olika forskningsmetoder ger olika data och därigenom olika resultat. En grund-

läggande förutsättning för vetenskaplig kunskap rör studiens validitet eller tro-

värdighet, det vill säga vad jag som forskare faktiskt har fått veta något om. En 

annan sådan förutsättning rör studiens relevans och då avses vad denna kun-

skap kan användas till. En tredje förutsättning handlar om reflexivitet, det vill 

säga hur forskningsprocessen har präglat fynd och slutsatser (Malterud, 2009).  

 

Min upplevelse av att genomföra de här intervjuerna har varit att det kräver 

lyhördhet, respekt och tid att få tillgång till och kunskap om barns berättade 

erfarenheter av sin vardag i och utanför skolan. Som intervjuare har jag haft 
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ansvaret för samtalets kvalitet och jag har försökt hjälpa barnen att berätta 

bland annat genom att bekräfta, visa respekt och uppskattning, men också ge-

nom att lämna utrymme för och använda mina egna och deras bilder och att 

ställa konkreta frågor. Att tala om sådant som inte finns i den direkta kontexten 

för samtalet är lingvistiskt och kognitivt krävande för de flesta. I intervjuerna 

har det varit nödvändigt att skapa en gemensam förståelse. En förutsättning för 

att ge konkret hjälp på ett bra sätt har varit att jag har kunnat förmedla fysisk 

och psykisk närvaro, men också att jag som intervjuare har varit medveten om 

att mina egna erfarenheter, föreställningar och värderingar påverkar intervju-

materialets tillkomst. Jag har valt att ställa vissa frågor och inte andra, utifrån 

min förförståelse och mina perspektiv, men också utifrån vad jag har uppfattat 

som möjligt i varje enskild intervju. Mina egna erfarenheter av migration och 

plats, av flerspråkighet, av min egen barndom, av att vara förälder och av att ha 

arbetat som lärare, lärarutbildare och barnpsykolog har förstås haft betydelse 

för genomförandet och resultatet av den här studien.  Ett sätt för mig att bli 

medveten om hur mina föreställningar och bilder av barn och barndom har 

kunnat begränsa mitt arbete har varit att genom hela forskningsprocessen dis-

kutera mitt arbete med mina handledare och andra forskare i de forskningsmil-

jöer där jag befinner mig vid universitetet.    

 

Studien är baserad på ett litet urval begränsat till en specifik kontext beträffande 

tid och rum, vilket innebär att överförbarheten av resultaten har sina uppenbara 

begränsningar. Min ambition har varit att visa ett utsnitt av erfarenheter, där tid 

och plats är av betydelse. Min utgångspunkt är att barnens berättelser om sina 

upplevelser är förankrade i erfarenheter (se exempelvis Pérez Prieto, 2006a). 

Som beskrevs i föregående kapitel kan min position i studien beskrivas som 

kontextuellt konstruktionistisk (Madill, m fl., 2000). Tanken är att den kunskap 

som framkommer i denna studie är resultatet av både de deltagande barnens 

förståelse och min tolkning, och samtidigt färgad av den omgivande kontexten.  

 

Jag har velat göra det möjligt för andra att bedöma studiens trovärdighet genom 

att redogöra för alla faser av forskningsprocessen. Genom att använda mig av 

längre, individuella berättelser har jag velat visa hur barnens resonemang blir 

möjliga att förstå. Detta i syfte att öka forskningstextens transparens (Svensson 

& Ahrne, 2011). Genom att hela tiden diskutera utskrifter med mina handledare 

och andra forskare i handledning, vid seminarier och i forskarutbildningskurser 

har jag kunnat medvetandegöra min egen förförståelse i viss utsträckning och 
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det har också gjort det möjligt att undvika att data inte systematiskt har uteslu-

tits.  

 

Bearbetning och analys 

 

I resultatkapitlen analyseras berättelserna genom positioneringsanalys med fo-

kus på de emotioner som framträder genom de positioneringar barnen gör. 

Specifika begrepp som används i enstaka analyser beskrivs i respektive analys-

kapitel.  

 

Transkribering 

  

Barnens berättade erfarenheter är således mitt studie- och analysobjekt och de 

blir en väg att förstå känsla av tillhörighet. Materialet är också tänkt att synlig-

göra hur de här barnen gör sina erfarenheter meningsfulla i en intervjukontext. 

Det inspelade materialet måste därför transformeras till text. Utskrifterna gjor-

des så förenklade som möjligt, genom att det som sades skrevs ner ordagrant 

med anpassningar till skriftspråket. Detta för att undvika att fastna i för studien 

ovidkommande detaljer och ambitionen har varit att göra materialet läsarvänligt 

och att framställa deltagarna på ett rättvist sätt (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 

2011). Tonläge i rösten, särskilt stark eller låg ljudstyrka, gester och kroppsspråk 

har beskrivits med kursiv inom parentes (sänker rösten) då det har varit viktigt för 

att förstå samtalet. Stark betoning av ord markerades med understrykning. 

FNISS, SKRATT och GRÅT markerades med versaler. Endast längre pauser 

markerades kursivt inom parentes (tyst). Längre utelämnade avsnitt markerades 

med tre punkter inom parentes (…). Alla dessa markeringar relaterar endast till 

mina intryck. Detta är förenklade transkriptioner, vilket innebär att något som 

lät helt sammanhängande och förståeligt när det sades och för oss som deltog i 

samtalet, inte alltid gör det på samma sätt i skriftlig form (Linell, 2011).  

 

Första steget i analysen var således att transkribera materialet och därefter läsa 

det om och om igen för att få en helhetskänsla och förståelse för samman-

hanget och innehållet. Vissa avsnitt av inspelningarna genomlyssnades igen. I 

materialet finns många ja- och nej-svar på frågorna och ”Mm”- svar, som får 

mycket olika betydelse beroende på tonläge i rösten, uttryck i ögonen, gester 
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och kroppshållning. Många frågeområden återkommer också under samtalens 

gång och vid de olika intervjuerna.  

 

 

Narrativ analys och analys av narrativer 

 

Intervjumaterialet analyseras som berättelser. Fokus för den narrativa analysen i 

den här studien är för det första att barnen berättar något, men också vad bar-

nen berättar om, det vill säga innehållet i berättelserna, och hur de berättar om 

sina livserfarenheter. Ambitionen har varit att lyfta fram en eller flera intriger 

som ger berättelsen en ordning och som kretsar kring något viktigt barnet vill 

säga och som därmed fyller en betydelsefull funktion. Jag utgår ifrån att även 

icke-fiktiva berättelser har en intrig och att den konstrueras i samspelet mellan 

barnen och mig i intervjun. I analysen har jag fokuserat på det som framträder 

som berättelser under intervjun och som ett nästa steg i analysarbetet har jag 

sedan sorterat materialet utifrån frågeområdena i intervjuguiden (Bilaga 5). Jag 

har velat veta vilka erfarenheter barnen lyfter fram som väsentliga i relation till 

följande områden: Migrationshistoria, Skola, Kamrater, Fritid, Familj, Minnen, 

Drömmar/Framtid.  

 

Den teoretiska utgångspunkten för den narrativa analysen är Polkinghornes 

(1995)  uppdelning av den narrativa forskningsprocessen i narrative analysis och 

analysis of narratives. Den fortsatta narrativa analysen kan sedan sägas vara gjord i 

tre steg. Analysens första steg kan beskrivas som konstruktion av sammanhäng-

ande berättelser utifrån det barnen berättar, vilket ibland handlar om att föra 

samman det som har berättats under en eller flera intervjuer. Händelser, perso-

ner och sammanhang återkommer ofta under de olika intervjuerna. Det handlar 

om (re-)konstruktion till mer förtätade, sammanhängande berättelser. Huvud-

innebörden i det som sägs formuleras om i färre ord, dock hela tiden med bar-

nens egna ord som utgångspunkt (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta för att 

materialet skulle bli mer överskådligt, men också för att kunna återge ett urval 

ur materialet där barnens berättelser inte förlorar mening genom att fragmente-

ras och lösryckas ur sitt sammanhang. De individuella berättelserna är skrivna i 

jag-form, så att berättarrösten är barnens (Schostak, 2002). Det är ett val för att 

komma så nära det som kan sägas vara barnens berättelser som möjligt. Även 

om berättelserna är empirinära är berättelsekonstruktionen oundvikligen ett 

uttryck för min tolkning och således också delvis mina berättelser.  
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Nedan visar jag ett exempel på hur de individuella berättelserna har konstrue-

rats utifrån utskrifterna av intervjuerna. Det är Mehran (M) som berättar om 

hur han för två år sedan första gången reste till föräldrarnas hemland. (I) är in-

tervjuaren, det vill säga jag. 

 

I: Kan inte du berätta lite om det, hur det var? 

M: Det var läskigt. 

I: Var det läskigt? Ja. 

M: Mmm, för jag har hört massa grejer på TV:n om det. Men det visade sig inte 

vara lika läskigt som jag trodde. Jag fick klättra i berg. Det var jättekul. Så fick 

jag träffa mina släktingar. Det fanns nästan inga träd där. Man känner inte igen 

nåt (tystnar). Det var väldigt torrt.  

I: Ja torrt, okej. 

M: Ja. Så luktade det väldigt illa, det luktade bensin överallt. 

I: Jaha, bensin gjorde det, ja? Okej. 

M: Surt. 

I: Ja. Det var annorlunda lukt alltså?  

M: Mmm. 

I: Ja. Hur var det att träffa släktingar då? 

M: Kul. 

I: Ja, det var kul? 

M: Mmm. Fast det regnar aldrig där. 

I: Nähä? Det gör det inte, nej? Det är väldigt torrt då, ja. Just det. 

M: Mmm. 

I: Och inga träd, nej. 

M: Nej. 

I: Bodde ni hos släktingar då? 

M: Ja. 

I: Var det din pappas och mammas syskon ni bodde hos då eller? 

M: Mammas. 

I: Mammas syskon var ni, ja.  

M: Hon grät faktiskt. Första gången (nedsänkt tonläge; tystnar; märkbart rörd). 

I: Ja. När ni kom dit? 

M: Mmm. 

 

Utifrån detta utdrag ur den transkriberade intervjun har nedanstående berättelse 

i jag-form konstruerats: 
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Innan vi skulle åka var det läskigt. För jag har hört massa grejer på TV:n om 

det. Men det visade sig inte vara lika läskigt som jag trodde. Jag fick klättra i 

berg. Det var jättekul. Så fick jag träffa mina släktingar. Så fick jag, det fanns 

nästan inga träd där. Det var väldigt torrt. Så luktade det väldigt illa, det luktade 

bensin överallt. Surt. Det var kul och träffa släktingar… Mmm. Fast det regnar 

aldrig där. Och inga träd, nej. Man känner inte igen nåt. Mammas släkt bodde vi 

hos. Hon grät faktiskt. Första gången. 

 

Det andra steget i analysen innebär det som med Polkinghornes terminologi 

kan sägas vara analys av narrativer. Analysen är koncentrerad till de två fråge-

ställningar som studien syftar till att besvara och där också känsla av tillhörighet 

framträder på olika sätt. Varje kapitel i resultatdelen innehåller ett antal berättel-

ser som är konstruerade utifrån intervjumaterialet. Berättelserna i respektive 

kapitel är då valda dels utifrån att de är innehållsrika och belyser de frågor som 

ställs i studien, dels utifrån att de tillsammans visar komplexiteten och variat-

ionen i intervjumaterialet som helhet. Genom att presentera berättelser som en 

form av fallbeskrivningar har jag velat behålla en helhet i berättelserna och 

därmed inte begränsa presentationen till att fokusera enstaka och lösryckta kor-

tare utdrag. För att förstå berättelsernas förankring i tid och rum är helheten 

viktig och det är i det barnen berättar som känsla av tillhörighet i relation till 

skolan, den mindre orten och andra viktiga plaster och sammanhang gestaltas. I 

presentationen av resultatet inleds varje barns berättelse med en rubrik och 

varje rubrik har fokus på det jag ser som huvudintrigen i respektive berättelse.  

 

Emotionella positioneringar 

 

Emotionell positionering definierar jag här som de emotionella handlingar eller 

yttranden som framträder implicit eller explicit i berättelsen och som bidrar till 

någon form av sociala ställningstaganden och till att barnen förhandlar och 

skapar olika bilder av sig själva och andra. Med fokus på emotioner inkluderar 

jag både de lingvistiska och icke-lingvistiska resurser barnen använder under 

intervjusamtalen för att positionera sig (Bucholtz, 2009; Eckert, 2008; Ochs, 

1993). Indikatorer på positioneringar i berättelsen kan vara hur barnen refererar 

till sig själv och andra i berättelsen (exempelvis genom personliga pronomen), 

hur barnen refererar till värderingar om vad som är rätt och fel eller modaliteten 



78 

 

hos det de säger (exempelvis grad av osäkerhet). Indikationer på emotionella 

positioneringar kan i sin tur vara explicita verbala uttryck som ”Jag känner…”, 

metaforer, emfas på ord, intonation eller repetition, men också annat som indi-

cerar starka känslor, som gester, kroppsspråk, ansiktsuttryck, eller fysiska indi-

katorer, som att man rodnar. Det material jag haft som grund för mina analyser 

är dels de transkriberade intervjuerna, dels mina memosanteckningar. 

 

I delar av min analys har jag fokus på emotionella positioneringar och hur bar-

nen på så sätt förstår sig själva och skapar mening. I min analys vill jag lyfta 

fram den mer eller mindre explicita innebörden i berättelserna. Jag tar utgångs-

punkt både i det som direkt uttrycks i berättelsen, det vill säga det explicita eller 

manifesta innehållet, och i det som uttrycks mer indirekt, det implicita eller la-

tenta innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Vid sidan av de konstruerade 

berättelserna använder jag mig också av de memosanteckningar jag har gjort 

efter varje intervju och som har särskilt fokus på sådant som har med min upp-

levelse av stämningen i samtalen att göra. I renskriven form visas nedan några 

exempel ur memosanteckningar med fokus på just stämningen i samtalet gjorda 

vid de tre intervjuerna med Mehran: 

 

Intervju 1: Fortfarande tveksam till att bli intervjuad. Visar det genom att han 

undrar vad vi ska prata om. Börjar med att han inte vill prata om hur han är 

svensk eller inte och såna saker. Vill veta varför jag frågar om olika saker osv. 

Låter lite arg och irriterad på rösten. Fortsätter tala om vad han vill prata om 

och inte. Återkommer till att han inte vill vara ”afghanen i Åbyn jämt…”. Tyst-

låten. Reserverad. Blyg. Iakttar mig. Kortfattade svar. Vill fortsätta med inter-

vjuerna. Det var roligt. Vi pratade om roliga saker. Vill inte missa någon träning 

eller lektion på grund av intervjuerna.   

Intervju 2: Vill berätta. Tar fler egna initiativ i samtalet. Tar upp och berättar mer 

om saker vi pratade om förra gången. Berättar mycket om skolan och kamrat-

gruppen. Och om sina fritidsintressen. Angelägen. Vill berätta att han är som 

alla andra i Åbyn. Utmanar mig med frågor. Mycket humor och fniss. Skruvar 

till det när han berättar. Mycket å ena sidan, men å andra sidan.  

Intervju 3: Mer eftertänksam. Verkar ha funderat ut saker han vill prata om. 

Mycket fokus på resan till Afghanistan. Sorg i rösten när han berättar om 

mammas släktingar. Rörd. Balansakt att berätta. Väger orden. Iakttar mig. 

Ibland blyg. Verkar ha bestämt sig för att berätta om vissa saker som han har 

funderat på. Adresserar mig tydligt i sina frågor och funderingar. Han vill sam-

tala med mig och inte berätta för mig. Mycket humor.  
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I mitt analysarbete har jag således fokuserat både explicita och implicita emot-

ionella positioneringar i berättelserna. Jag har utgått ifrån var och en av de kon-

struerade berättelserna och gjort understrykningar i texten där jag menar att 

något uttrycks explicit och gråmarkerat där positioneringen är mer implicit (se 

liknande exempel i Sandvide, 2008). Nedan följer ett analysexempel med ut-

gångspunkt i Mehrans berättelse: 

  

Innan vi skulle åka var det läskigt. För jag har hört massa grejer på TV:n om 

det. Men det visade sig inte vara lika läskigt som jag trodde. Jag fick klättra i 

berg. Det var jättekul. Så fick jag träffa mina släktingar. Så fick jag, det fanns 

nästan inga träd där. Det var väldigt torrt. Så luktade det väldigt illa, det luktade 

bensin överallt. Surt. Det var kul och träffa släktingar… Mmm. Fast det regnar 

aldrig där. Och inga träd, nej. Man känner inte igen nåt. Mammas släkt bodde vi 

hos. Hon grät faktiskt. Första gången. 

 

(läskigt/man känner inte igen nåt – positionerar sig som rädd för något han inte känner till 

och som han har hört berättas om och sett på TV. Mycket kändes främmande, som att det 

var torrt, inga träd och annorlunda lukter. Positionerar sig som besökaren. jättekul – posit-

ionerar sig som glad för att mycket var så roligt, att klättra i berg och träffa släktingar. Hon 

grät – positionerar sig själv som glad för mammas skull, positionerar mamma som glad. Det 

var första gången på tjugo år hon träffade sina föräldrar och syskon. Det finns också sorgsen-

het i rösten när Mehran berättar om detta.) 

 

Vad som får emotiv betydelse i barnens berättelser är inte oproblematiskt att 

avgöra. Jag har valt att söka efter ord med emotiv betydelse, det vill säga ord 

som används för att uttrycka en viss känsla eller position. Då förhåller jag mig 

till berättelsens ytstruktur. Avgörande för vilken emotiv betydelse ett ord eller 

uttryck kan ges är dock vilken betydelse den som berättar och den som lyssnar i 

samspel ger det som sägs i samtalet (Holmberg m fl, 2011; Holmberg, 2002). 

Mina anteckningar om stämningen i samtalet, kroppsspråk, gester och tonfall 

har haft betydelse för tolkningen. För att kunna säga något om den emotiva 

betydelse det som berättas ges måste också hänsyn tas till berättelsens djup-

struktur, det vill säga det som framträder implicit i berättelsens intrig (Greimas, 

1987). Greimas talade om narrativa djup – och ytstrukturer och också om dis-

kursiva strukturer (Greimas & Courtes, 1982). Att studera de narrativa djup-

strukturerna kan bidra till förståelse för hur mening skapas i berättande och 

berättelser och till att förstå både positionalitet och motsägelser i berättelser. 
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Det är detta spänningsfält jag vill synliggöra och lyfta fram. Emotionella posit-

ioneringar kan således ske på olika språkliga nivåer och med hjälp av många 

olika resurser.  

 

En utgångspunkt för mitt analysarbete är att barn engagerar sig i och berättar 

om det de tycker verkar viktigt och relevant. I min analys har jag därför först 

och främst tagit fasta på vilka slags händelser barnen berättar om, vilka perso-

ner och relationer som framstår som viktiga för barnen samt vad händelserna 

och relationerna får för innebörd när barnen berättar om dem. Jag vill visa olika 

berättelser, där komplexa erfarenheter framträder, relaterade till både positiva 

och negativa upplevelser. Jag har därför ett analytiskt fokus på dels dilemma-

rum, dels positioneringar i resultatkapitlen. Inom ramen för ett dilemmarum är i 

många fall flera positioner möjliga att inta och de potentiella konflikter som kan 

uppstå mellan positioner, kan också ge upphov till att emotioner framträder. Jag 

vill i min analys förstå de dilemmarum som får betydelse för känsla av tillhörig-

het, så som de framträder i barnens berättelser och då är helheten väsentlig för 

att förstå. En emotion framträder genom det sätt på vilket barnen gör självpo-

sitioneringar i berättandet och i berättelsen. Att exempelvis positionerna sig 

själv som maktlös innebär att de vuxna eller andra barn positioneras som dem 

som har makt. Att positionera sig själv som offer eller någon med agens kan 

också växla i berättelsen.  

 

Att fokusera just emotioner i positioneringar synliggör exempelvis hur och var 

man känner sig inkluderad och respekterad. I min studie handlar det om att 

fokusera emotioner som är relevanta för att förstå känsla av tillhörighet i och 

utanför skolan. De emotionella erfarenheter som framträder är komplexa och 

ofta motsägelsefulla och ambivalenta. Intentionen med att lyfta fram emotion-

ella positioneringar är att förstå vad känsla av tillhörighet innebär utifrån bar-

nens perspektiv, både vad som utmärker varje enskild berättelse, och också vad 

som kan vara gemensamt för barn med migrationsbakgrund. Utgångspunkten 

är, att ett fokus på den emotionella dimensionen av känsla av tillhörighet i sin 

tur kan säga något om barns villkor och handlingsmöjligheter. Det är viktigt att 

poängtera att det jag tolkar som indikatorer på emotionell positionering utgår 

från min kulturella förförståelse för sådana uttryck och hur de generellt förstås i 

en svensk kontext. Det är den förståelse jag har att tillgå. 
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Narrativ positioneringsanalys 

 

I min analys har jag inspirerats av Bambergs narrativa positioneringsanalys 

(1997; 2004). Bambergs modell utgörs av flera analytiska nivåer, vilket innebär 

att jag i ett första steg är intresserad av vilka karaktärer som finns med i berät-

telsen och hur de positioneras i förhållande till varandra i berättelsen. Jag kom-

mer att presentera karaktärerna som delar av barnens sociala nätverk genom en 

bild av de nätverkskartor som konstruerades under intervjusamtalen. Jag är 

också intresserad av hur barnen positionerar sig som någon som har eller inte 

har handlingsmöjligheter och hur det kan växla. Det är de karaktärer som bar-

nen lyfter fram som betydelsefulla för respektive dilemmarum som lyfts fram i 

resultatkapitlen. Den här första nivån handlar således om att barnen talar om 

sina erfarenheter och arrangerar dem i en berättelse. I nästa steg är jag intresse-

rad av hur barnen positionerar sig i relation till mig i samtalet och ibland också 

till en mer eller mindre närvarande större publik. Det kan också handla om bar-

nens erfarenheter av att de har berättat om sina erfarenheter i andra samman-

hang än under intervjusamtalen, det vill säga vad de har berättat, för vem och 

vad det har lett till i form av exempelvis förståelse och förändring (Gubrium & 

Holstein, 2008).  I detta steg av analysen har jag också fokus på några av de nar-

rativa resurser barnen använder för att positionera sig, exempelvis ansiktsaktivi-

tet, bildspråk och retoriska frågor.  

   

Bamberg menar att i berättande framträder en tillfällig version av den man är, 

hur man vill bli uppfattad av den eller dem som lyssnar och hur man vill att 

andra ska uppfattas (1997). Bambergs utgångspunkt är intresset för identitets-

skapande, men hans sätt att lyfta fram hur positionering i berättande sker i flera 

nivåer är användbar för att strukturera analysen av intervjumaterialet i den här 

studien, även om forskningsfokus är känsla av tillhörighet och inte identitet.  

 

Sammanfattning av analysgången 

 

Nedan presenteras en sammanfattning i punktform av analysgången, där 

materialet i varje steg snävas in mot det studien vill bidra med kunskap om, 

nämligen barn med migrationsbakgrund och deras erfarenheter av känsla av 

tillhörighet i och utanför skolan: 

 

1. Transkribering av intervjumaterialet i sin helhet. 
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2. Sortering av materialet utifrån frågeområden i intervjuguiden. 

3. Konstruktion av berättelser med utgångspunkt i dilemmarum som får 

betydelse för känsla av tillhörighet. 

4. Innehållslig analys av berättelserna med fokus på att synliggöra intriger, 

det vill säga de viktiga element berättelserna kretsar kring. 

5. Analys av hur barnen positionerar sig i berättande och berättelser med 

fokus på de emotionella självpositioneringar som framträder. 

6. Analys av hur barnens berättade erfarenheter av känsla av tillhörighet i 

och utanför skolan kan förstås utifrån studiens teoretiska utgångspunk-

ter. 

 

De tre resultatkapitlen 

 

De tre följande kapitlen utgör avhandlingens resultatdel och varje kapitel inne-

håller ett antal berättelser som är konstruerade utifrån intervjumaterialet och 

syftet är att besvara avhandlingens två frågeställningar. Den första frågan som 

ställs i avhandlingen lyder således:  

 

 Vad i barnens berättelser om sin vardag får betydelse för känsla av till-

hörighet? 

 

Den frågan har jag valt att besvara genom att presentera tre dilemmarum.  Varje 

kapitel analyserar sedan ett specifikt dilemmarum så som det framträder i berät-

telserna och som på olika sätt kan relateras till känsla av tillhörighet i och utan-

för skolan. De tre dilemmarum som berättelserna är konstruerade utifrån rör 

erfarenheter av kompisrelationer, av resor till ”hemlandet” och av att klara sko-

lan. Det är de tre kategorier av berättelser som framträder tydligast i intervju-

materialet, det vill säga det barnen berättar mycket och engagerat om. De berät-

telser som sedan valts ut i respektive kapitel är valda dels utifrån att de är inne-

hållsrika och belyser de frågor som ställs i studien, dels utifrån att de tillsam-

mans visar komplexiteten och variationen i intervjumaterialet som helhet. I min 

presentation har jag velat behålla en helhet i berättelserna och därmed inte be-

gränsa presentationen till att fokusera enstaka och lösryckta kortare utdrag. 

Helheten är viktig för att förstå erfarenheternas förankring i tid och rum.  

 

Den andra forskningsfrågan som ställs i studien är: 
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 Vilka villkor och handlingsmöjligheter i relation till känsla av tillhörighet 

framträder i barnens berättelser?  

 

Den frågan besvarar jag genom att i min analys fokusera på positioneringar, 

emotioner och narrativitet. Jag är både intresserad av positioneringar i berättel-

sen, det vill säga vad barnen berättar, och positioneringar i berättandet, det vill 

säga hur barnen positionerar sig i relation till mig i samtalet.  

 

Barnens berättelser presenteras var för sig och i jag-form och de omfattar, föru-

tom det dilemmarum som är fokus för kapitlet, barnens sociala nätverk, viktiga 

platser i barnens liv och vilka erfarenheter de har därifrån. Då form och inne-

håll i barnens berättelser ser olika ut kommer även strukturen i presentationen 

att göra det. Jag följer dock en tänkt struktur, som kan beskrivas på följande 

sätt: Varje kapitel inleds med att ett dilemmarum beskrivs. Därefter följer några 

av barnens berättelser. Rubriken till varje berättelse är ett citat, som är valt för 

att återspegla det jag ser som huvudintrigen i berättelsen. Varje enskild berät-

telse följs av en beskrivning av mina intryck från intervjusituationerna. Därefter 

beskrivs viktiga karaktärer kort och en bild av barnets nätverkskarta presenteras. 

Fokus för analysen är sedan vilka positioner som framträder och hur karaktä-

rerna positioneras i relation till varandra samt hur barnen positionerar sig som 

någon som har eller inte har handlingsmöjligheter och hur det kan växla. Jag 

lyfter också fram barnens erfarenheter av Viken och Åbyn som mindre ort, så 

som det explicit beskrivs i barnens berättelser. Sedan fokuserar analysen emot-

ionella positioneringar som är relevanta för att förstå respektive dilemmarum. I 

nästa steg lyfter jag fram hur barnen positionerar sig i relation till mig i intervju-

samtalet, med fokus på emotioner och med fokus på de narrativa resurser som 

används. Därefter sammanför jag slutligen de villkor och handlingsmöjligheter i 

relation till känsla av tillhörighet, som tydligast framträder i de berättelser ka-

pitlet omfattar.    
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5. Kompisrelationer i och utanför skolan som dilem-
marum 

 

 

En stor del av intervjumaterialet utgörs av berättelser om betydelsen av kompi-

sar. Det är också något jag har bett barnen berätta om under intervjuerna. 

Forskningsintresset i studien är vad i barnens berättelser om sin vardag, som får 

betydelse för känsla av tillhörighet. Genom berättande och berättelser kan vi 

också få kunskap om på vilket sätt omgivningsfaktorer och livserfarenheter får 

betydelse för hur barnen förstår sig själva och sina livsvillkor. Jag har valt att 

lyfta fram olika dilemmarum som får betydelse för känsla av tillhörighet i och 

utanför skolan och i detta första resultatkapitel handlar det om kompisrelation-

er. Alla barn delar erfarenheten av att gå i skolan, men hur dessa erfarenheter 

ser ut skiljer sig åt för barnen. För barnen i studien är kompisrelationer en viktig 

dimension av skolans vardag. Även fritiden är en viktig social arena för kompis-

relationer och i barnens berättelser framträder skilda sociala, ekonomiska och 

kulturella villkor. Både skolan och fritiden är arenor där barn har möjlighet att 

skapa sociala relationer, identitet och kultur och på så vis kan skola och fritid till 

viss del sägas vara varandras förutsättningar (se exempelvis Christensen & 

O’Brien, 2003). I forskning om barn med migrationsbakgrund i skolan är bety-

delsen av att bli kompis med varandra och att skapa sociala nätverk viktig att 

komma ihåg. 

 

Analysen i det här kapitlet presenteras därför i form av berättelser om kompis-

relationer i och utanför skolan, det vill säga i olika sociala kontexter. Ambition-

en med kapitlet är att så mycket som möjligt lyfta fram barnens perspektiv på 

vad kompisrelationer innebär och betyder. Kompisrelationer har en central och 

stor plats i barnens liv och barnen i studien vill ha kompisar att vara med och 

göra saker tillsammans med både i skolan och på fritiden. Att ha kompisar i 

skolan är helt avgörande för hur man trivs där. Kompisgruppen utgörs oftast av 

en krets med barn som bor i närheten av där man själv bor. Så här beskriver 

Mehran, 12 år, hur viktigt det är med kompisar: 

 

Åbyskolan är en jättebra skola. Det viktigaste är att man har sjyssta kompisar 

och sjyssta lärare. Jag hade många kompisar på dagis och sedan kom jättemånga 

med till skolan, så jag har jättemånga kompisar nu. Jag har ju en bästa kompis 
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också, Melker, sen förskoleklassen. Han är snäll och trevlig. Fast vi är inte så 

ofta på fritiden. Men vi är hos varandra på kalas och så.   

 

Mehran berättar att han har kompisar och för honom innebär det att Åbyskolan 

är en jättebra skola. Jag lyfter fram det här utdraget ur Mehrans berättelse här, 

eftersom det han beskriver är drömsituationen i många av de andra barnens 

berättelser: man har schyssta kompisar i skolan, man har varit kompisar länge, 

man har en bästa kompis, man har ”svenska” kompisar och man har varit hos 

dem på kalas. I studien är det endast tre av barnen som berättar att de har en 

”svensk” kompis. Det är så samtliga barn uttycker sig när de talar om etniskt 

svenska barn. Dessa tre barn är också de enda av barnen som har varit hemma 

hos något etniskt svenskt barn och som själv har haft någon etniskt svensk 

kompis hemma hos sig. Mehran är den ende som berättar att han har varit på 

kalas hos någon klasskompis. Detta trots att många av barnen antingen är födda 

eller har bott på den mindre orten i hela sitt liv och med utgångspunkt i vad 

barnen berättar är det tydligt att svenska kompisar är något de allra flesta ut-

trycker att de önskar.    

 

När innehållet i intervjuerna summeras visar det att det främst är i skolan bar-

nen i studien träffar etniskt svenska barn. Vad man kan välja att göra på fritiden 

är för de flesta av barnen beroende av vilket utbud av aktiviteter som finns och 

av närheten till aktiviteten.  Många av pojkarna i Viken spelar fotboll, eftersom 

det finns en fotbollsklubb på orten och det innebär i sin tur att kompisarna 

också spelar fotboll. För dem verkar det vara viktigt att delta för att få just 

kompisar och träffa svenska barn. Av flickorna är det få som deltar i organise-

rade fritidsaktiviteter. Några av flickorna berättar om hur en stor del av fritiden 

på olika sätt upptas av att delta i hemmets skötsel. Barnen berättar mycket om 

vad de kan göra på sin fritid och om det är möjligt att välja vad man vill göra 

och vem man vill vara med. Fritiden fördelas på olika sätt för barnen mellan 

organiserade fritidsaktiviteter, ansvar för läxor eller att passa småsyskon, städa 

och laga mat, och fritidsintressen som att se på TV, spela på datorn eller vara 

ute i området där man bor för att träffa andra barn att vara med.   

 

Att ha kompisar är viktigt, men inte en självklarhet för barnen i den här studien. 

Att skapa kompisrelationer innebär ett omfattande relationellt och emotionellt 

arbete och barnen beskriver i ord hur det är att både ha och inte ha kompisar. 

Att ha kompisar av det egna könet verkar vara en nödvändighet. Att ha kompi-

sar med en gemensam referensram är viktigt, också viktigare än att ha kompisar 
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som är jämnåriga. En sådan gemensam referensram kan vara att man har mi-

grationsbakgrund, vilket blir tydligt på en mindre ort där majoriteten av barnen 

inte har den bakgrunden. Några av barnen beskriver hur det är att vara ensam, 

sina tankar om varför de inte är delaktiga i kompisgruppen och hur de själva 

handlar för att bli delaktiga. Berättelserna visar tydligt hur barnen formas av 

sina livserfarenheter, men också hur livserfarenheterna formas av barnen.  

 

Nedan följer fyra barns berättelser med fokus på kompisrelationer som dilem-

marum. Varje berättelse har en rubrik, som är ett citat och som synliggör det jag 

ser som berättelsens huvudsakliga intrig. De fyra berättelserna är Yassins berät-

telse ”I Egypten var det jättemånga kompisar”, Ranias berättelse ”Jag vet inte 

hur det ska gå med min haka”, Ramis berättelse ”Nu är jag värsta gentleman-

nen” och Pahs berättelse ”Jag fick vänner direkt”. De här fyra barnen har det 

gemensamt att de har flyttat till Viken respektive Åbyn under sin skoltid.  

 

”I Egypten var det jättemånga kompisar.” 

 

Yassin är 9 år och har varit i Sverige i två år. Han flyttade till Viken för drygt ett 

och ett halvt år sedan. Det här är Yassins berättelse: 

Jag är född i Sudan, men jag kommer inte ihåg någonting. Jag var liten när vi 

flyttade. Vi flydde från krig. Det blev alltid bråk ute. Vi flydde till Egypten. Det 

fanns inget krig där. Det var roligt där i Egypten. Det fanns jättemånga männi-

skor från Sudan där. Det var oroligt ibland ute. Vuxna som bråkar. Jag har bott 

i Sverige i två år nu. Jag är 9 år. Jag går i trean på Vikenskolan. Jag bor på Få-

gelsången i en lägenhet med min mamma och pappa och jag har en lillebror 

som är fyra år och en som är ett år. Det är nära skolan. Det är där alla invand-

rare bor här i Viken. Jag brukar leka med mina bröder. Vi leker, går ut. Och 

cyklar lite. Och går någonstans och leker med gungorna och sånt. Mamma och 

pappa har inte jobb. Mamma är hemma med min lillebror och pappa läser 

svenska här i Viken.  Jag har inga fler släktingar i Sverige. Min mamma känner 

en kompis bara. Hon bor i en annan stad. Jag tror det är 30 mil dit. Dom bodde 

också i Egypten. Hennes son gick i min skola. Han är min bästa kompis. Han 

och en pojke till. Den andra pojken bor i Finland nu. Min mammas kompis och 

hennes pojke ska kanske komma hit på jullovet.  
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När vi kom till Sverige bodde vi i en annan stad. Det är en stor stad. Vi bodde 

där bara några månader. Jag började skolan där. Det var många invandrare där. 

Jag hade många att leka med. När jag kom till Viken var det roligt. Lite konstigt 

också. Det var lugnt och tyst. Tyst hela tiden. Inte så mycket bilar och sånt. 

Skolan här kändes konstigt. Skolgården är liten, inte stor som i mina gamla sko-

lor. Och mindre klassrum också. Men flera barn i klassen. Här i Viken går jag 

ensam till skolan. Där i den andra staden åkte barnen taxi tillsammans. Det var 

roligt att komma flera till skolan.  

 

En del invandrare bor länge på Fågelsången, en del flyttar hela tiden. Först när 

jag kom träffade jag en kille från Serbien. Men nu har han flyttat till en annan 

stad. Men jag har hans telefonnummer. Pappa kände en här i Viken som han 

kan fråga om skolan och sånt. Han är från Somalia. Men nu har de flyttat till en 

annan stad. Jag vet inte vem han kan fråga nu. Ibland hjälper Osman till eller 

Kerstin.  Eller min fröken också. Pappa känner också en som är kurd som han 

kan fråga. Han bor i stan. Han har en pojke också. Ibland frågar pappa om vi 

kan leka, men han kan aldrig, han säger ”han kan inte komma därför han är sjuk 

eller i fotbollsträning”. En gång kom han hit till Viken.  

 

Jag kommer alltid till skolan innan det ringer. Jag missar aldrig. När jag kommer 

till skolan så spelar jag lite med bollen. Vi spelar ibland bandy, ibland fotboll, 

ibland dunken. Jag är inte med nån speciell i klassen. Ibland leker jag med en i 

förskoleklassen, jag är hans fadder, ibland hjälper jag honom och sånt. Det har 

kommit en ny pojke också, Fardis. Jag brukar fråga honom och ibland spelar 

han med mig. Han var här idag, men han, jag sa ”vill du spela?”. Då sa han nej. 

Jag vet inte varför. Jag tror han vill vara med dom svenska. Fardis kommer från 

Iran. Han bor också på Fågelsången. Efter skolan brukar vi leka ute på gården 

ibland. Det är bara vi två i klassen som bor på Fågelsången. Om jag blir ledsen i 

skolan går jag till fröken.  

 

Efter skolan är jag ensam. Några går på fritids. Först gick jag på fritids, därför 

man måste lära sig svenska och sånt. Sen slutade jag. Det är skolan som har 

bestämt. Mamma är hemma. Jag vill gå på fritids. Jag vill ha kompisar. I Egyp-

ten var det jättemånga.  

 

Det är en i min klass, Fardis. Ibland blir han ledsen om han blir slagen. Ibland 

blir dom andra arg på honom och sådär. Det är lite jobbigt. Dom skjuter mot 

honom, bara honom, med höga klubbor och sånt, mot hans ben. Så han får 
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blåmärke och gråter… Men…Eller… Det är faktiskt inte Fardis, det är jag. Jag 

är inte ens ny. Jag har varit här i två år nu. Jag vet inte varför dom är dumma 

mot mig (pekar på sin hud). När jag gör mål, så säger dom att det var inte mål. Så 

sa jag okej. Om jag säger ”låt bollen vara, det är vår boll”, så lyssnar dom aldrig. 

Dom bestämmer om reglerna själva hela tiden. Jag går till fröken. Hon pratar, 

reder ut det. Men dom lyssnar inte. Jag berättar för mamma och pappa ibland. 

Dom tröstar mig lite. Dom säger ”dom kan säga förlåt”. Dom säger förlåt 

ibland, men dom förstår inte hur ledsen jag blev. Dom retar bara mig. Dom 

säger ”ditt land är fulaste i hela världen”, ”du är svag”, ”du kan ingenting”.  Jag 

går in i hallen och sitter bara där. Fröken ringer till deras föräldrar och sånt. 

Ibland säger en kille i klassen ”om jag retar någon så får jag gå hem säger min 

pappa, så jag får gå hem när jag vill”. Då säger fröken ”du får inte säga så, det är 

inte du som bestämmer här”. Men dom vuxna, dom gör ingenting i alla fall.  

 

Jag har aldrig varit hemma hos något annat barn i Viken och ingen har varit 

hemma hos mig. Om vi leker så leker vi ute på gården. Ibland är jag inne 

hemma själv. Det blir TV:n och dator. Ibland har jag inget att göra så sitter jag 

bara tyst och så.  

  

Efter skolan brukar jag springa. Jag gillar det. Springa fort. Jag är bra på det. Jag 

går till Vikenvallen. Jag älskar Vikenvallen. Ibland är det andra barn där också. 

Det finns friidrottsbana där. Då tar jag vattenflaska och skor, så börjar jag  

springa, först joggar jag, sen springer jag. Jag vill bli proffs på det. Bättre och 

bättre.  

 

Jag har börjat på innebandy också. Man får åka till ett ställe utanför Viken. Det 

är två gånger i veckan. Pappa kör mig. Det är några andras pappor som är trä-

nare. Vi köpte saker. Glasögon och bandyklubba. Som inte använts. Man får, 

om du spelar med den ute och det blir blött eller något, du får inte vara med då. 

Bara på träningen. På skolan får man låna klubba. Man måste springa snabbt 

där. Dom sa att vi måste springa tre varv utan stopp. Först värmer vi upp. Sen 

passar vi, sen skjuter, värmer upp målisen. Han säger, målisen säger till, nu ska 

vi skjuta på honom. Han säger var vi ska lägga bollen och sådär. Det är ingen 

från min klass som är med i innebandyn. Dom är ett år yngre. Jag spelar med 

dom som är ett år äldre. Jag får inte vara med och spela match nu. Jo jag får 

bara ha träning därför jag måste vara ett år, ett år tränad. Sen får jag spela 

match. Tränarna bestämmer så.  
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På sommaren tränar vi fotboll också. Det är i Viken. Fotboll är roligast. Jag 

tycker om att lyssna på musik också. Det är lugn musik från Sudan.  

 

Jag vet inte var jag känner mig hemma. På ett sätt Sudan. Men inte så himla 

mycket där heller. Men jag längtar dit. Därför man träffar sina kusiner och sånt. 

Men vi pratar aldrig om att vi kan åka dit. Man måste vara i Sverige länge först. 

Många år. Vi har ett hus med källare där. Jag har sett på bild. Vi bor i villa där. 

Nu bor min mormor och min mammas syster och bror där. Och kusiner. Min 

morfar är i Saudiarabien. Farmor och farfar bor i Sudan i ett hus själva. Vi pra-

tar med dom. Vi har i vår dator, vi kan ringa, sen kan vi se bild, dom kan se oss 

och vi kan se dom i datorn. Dom tar en laptop och visar hur det ser ut. Mamma 

säger ”Hur är det?”. Dom säger ”Det är lugnt.”. Mamma blir glad. Ledsen 

ibland.  

 

Jag upplevde samtalen med Yassin som svåra att balansera i vissa avseenden. I 

rollen som intervjuare var det svårt att hantera att Yassin blev ledsen vid flera 

tillfällen.  Yassin var ändå väldigt tydlig med vad han ville prata om under inter-

vjusamtalen, vilket gjorde det lättare för mig. Han ville gärna prata om träning 

och olika idrottsaktiviteter. Det var han mycket engagerad i. Han ville också 

prata om det som han upplevde som fel och framförallt orättvist. För Yassins 

del handlade det mycket om att inte känna sig inkluderad och respekterad av 

kompisarna i skolan. Det engagerade honom och även om han blev ledsen 

emellanåt var det vad han ville att vi skulle prata om. Under intervjuerna med 

barnen upplevde jag ofta att de på olika sätt adresserade mig i samtalet, men 

också att de hade en poäng med det de vill berätta och att det på sätt och vis 

fanns med en större publik närvarande i samtalet. Det tog sig uttryck i att bar-

nen hade en form av egen agenda, som ofta handlade om att lyfta det de upp-

levde som orättvisor.  

 

 

Innebandyklubba och vattenflaska 

 

Det första steget i analysen fokuserar vilka karaktärer som finns med i berättel-

sen och hur de positioneras i förhållande till varandra i berättelsen (Bamberg, 

1997; 2004). För att ge ett sammanhang och för att lyfta fram det sociala nät-

verkets betydelse för kompisrelationer presenteras nedan en bild av Yassins 

sociala nätverk utifrån den nätverkskarta vi fyllde i under intervjusamtalen. Det 
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finns flera karaktärer som framträder som viktiga i Yassins berättelse. Yassins 

familj med mamma, pappa och två yngre syskon som bor i Viken, den stora 

släkten i Sudan och morfar i Saudiarbien, de två familjer från flyktinglägret i 

Egypten som nu bor i en annan stad i Sverige och i Finland, klasskamraterna i 

skolan, lagkompisarna och ledarna i fotbolls- och innebandylaget, de andra bar-

nen med migrationsbakgrund som bor på Fågelsången, ”Fardis”, som får repre-

sentera ”det senast inflyttade barnet med migrationsbakgrund”, Yassins ”fad-

derbarn” i skolan samt Maria, klassläraren, Kerstin, SVA-läraren och Osman, 

modersmålsläraren i skolan.  

 

 
 

Figur 3. Yassins nätverkskarta 

 

Yassin och hans familj positioneras i det Yassin berättar som ensamma i Viken. 

”Min mamma känner en kompis bara” och det är en familj som också bodde i 

Egypten, men som nu bor långt borta ”jag tror det är 30 mil dit”. Hennes son 

gick på samma skola som Yassin i Egypten och ”han är min bästa kompis”, 

säger Yassin. Den andra familjen Yassin nämner bor i Finland nu. De två kom-

pisarna från Egypten som Yassin har kontakt med verkar ändå stå för en form 

av varaktighet och kontinuitet i Yassins liv som är viktig. Livet i Viken domine-

ras för Yassin av ständigt nya försök att skapa kompisrelationer. Yassin berättar 

om sina två bästa kompisar från tiden i Egypten och han hoppas att de ska ses 

under nästa skollov. De delar erfarenheter från livet i Egypten. Yassin beskriver 

det som en positiv tid med många kompisar och han har positiva erfarenheter 
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av skolgången där. Flyktinglägret i Egypten framstår som en positivt laddad 

plats för Yassin, där han berättar att han har bott största delen av sitt liv. Under 

intervjusamtalen har jag ställt frågan ”Berätta om var du känner dig hemma?” 

och Yassin nämner då två platser som han ser som möjliga att benämna som 

”hemma” och det är Sudan och Viken. Även om man har bott nästan hela sitt 

liv i ett flyktingläger förefaller det inte kunna vara en plats som kan benämnas 

som ”hemma”.  Ett flyktingläger tycks inte inrymmas i hemmetaforen. 

  

Yassin beskriver hur han tyckte att det var lite konstigt att komma till Viken och 

han säger att ”Det var lugnt och tyst. Tyst hela tiden.” Och fortsätter ”Här i 

Viken går jag ensam till skolan”. Han har andra erfarenheter från tidigare och 

säger att ”Det var roligt att komma flera till skolan”. När Yassin kom till Sverige 

bodde han i en större stad och där åkte barnen taxi tillsammans till skolan och 

han säger ”Det var många invandrare där. Jag hade många att leka med”.  

 

Nu bor Yassin på Fågelsången i Viken tillsammans med sin familj i en lägenhet. 

En del invandrare bor länge på Fågelsången, medan många flyttar in och ut. 

Utifrån det Yassin berättar verkar det vara de som nyss flyttat in som blir 

Yassins kompisar. Han berättar att det har kommit en ny pojke från Iran till 

Fågelsången och till klassen. Yassin berättar att han brukar fråga honom om att 

leka, men att han brukar säga nej. ”Jag tror att han vill vara med dom svenska”, 

säger Yassin, men de brukar leka ibland efter skolan på gården på Fågelsången. 

”Efter skolan är jag ensam”, berättar han och säger också att han gärna vill gå 

på fritids, som flera av de andra barnen i klassen. ”Jag vill ha kompisar”, säger 

han. ”Jag har aldrig varit hemma hos något annat barn i Viken och ingen har 

varit hemma hos mig. Om vi leker så leker vi ute på gården”. Detta är en erfa-

renhet som Yassin delar med flera av de andra barnen i studien.  

 

I berättelsen positionerar Yassin sig själv som utanför i Viken. Det är mycket 

”jag” och lite ”vi” i berättelsen om skolan och vardagen i Viken. Det är ”jag” 

och ”dom andra” och ”dom andra” är antingen ”dom svenska” eller ”dom 

andra invandrarbarnen”. Att beskriva sig själv i termer av lik eller olik de andra 

barnen får betydelse. Barnen i Yassins berättelse, inklusive Yassin själv, berättas 

fram som tillhörande tre kategorier, som positioneras i relation till varandra: 

”dom svenska”, ”andra invandrarbarn” och ”invandrarbarn från Sudan”. Yassin 

positionerar sig under intervjusamtalen som tillhörande den tredje kategorin 

och kategoriernas olika status framträder i hans berättelse. I det Yassin berättar 

tillskriver han denna tredje kategori lägst status. Han är också ensam i sin kate-
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gori i Viken. Yassins berättelse är till stor del en berättelse om att försöka förstå 

en situation där status och känsla av gemenskap inte är självklart längre och där 

hudfärg får betydelse. 

 

Yassins berättelse handlar alltså mycket om något han saknar och strävar efter, 

nämligen kompisar. Han är inte utan kompisar. Han har två bästa kompisar i en 

annan stad i Sverige och i Finland, men han saknar dem. Han positionerar sig 

som någon som inte har någon riktig kompis i Viken och det är något han åter-

kommer till att han saknar mycket. Yassin strävar efter gemenskap med andra 

barn i Viken, men han möter motstånd i den strävan genom bland annat var 

han och de andra barnen i klassen bor. På Fågelsången bor andra barn med 

migrationsbakgrund och här är många barn i rörelse; de flyttar in och ut. Samti-

digt finns det ett antal andra arabisktalande barn på Fågelsången och barnen här 

träffas ute på gården och leker och har språket gemensamt. Yassin har inga 

klasskamrater som bor på Fågelsången. Han träffar inte dem på fritiden. Han 

positionerar sig som utanför i skolan och som någon som inte bjuds in att vara 

med av de andra barnen i klassen på rasterna. Han positionerar andra barn som 

de som sätter reglerna. De vuxna i skolan positioneras som kraftlösa och det 

blir ett ytterligare motstånd för Yassin i hans strävan. Yassin saknar vuxnas auk-

toritet i skolan och beskriver att hans tilltro till deras möjligheter att hjälpa ho-

nom att bli kompis med de andra inte är så stor. Yassin sätter istället sin tilltro 

till sig själv och andra ’hjälpare’, som i berättelsen bland annat är att ha en inne-

bandyklubba och att träna hårt. Yassin har en viktig strategi för att hitta en ge-

menskap med kompisar i Viken och det är att avancera i innebandylaget. Han 

har köpt ny utrustning. Innebandyklubban erbjuder möjligheter. Efter skolan 

tränar han så ofta han kan på att springa fort, på att bli snabbast. Två möjliga 

arenor för gemenskap blir synliga: idrottsarenan och skolans arena. 

 

Som en hjälp i hans strävan framträder i Yassins berättelse de tidigare erfaren-

heter han har av att vara del av en gemenskap och att ha haft kompisar, så som 

det var i Egypten och som det kändes när han först kom till Sverige. Han posit-

ionerar sig själv som någon som är van att ses som en bra kompis och en emot-

ion som framträder är ilska över att han inte släpps in i gemenskapen i Viken. 

Han försöker förstå varför han inte får vara med de andra och försöker hitta 

strategier för att bli omtyckt, respekterad och inkluderad. Han går till Vikenval-

len för att springa och där finns det ibland andra barn och han berättar att när 

han har tränat innebandy i ett år kommer han att få vara med och spela match.  
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Yassin positionerar sig som någon som vill ha kompisar att göra saker tillsam-

mans med och hans utgångspunkt har varit att genom att vara en bra kompis 

får man själv kompisar. Det är ett givande och tagande. Denna utgångspunkt 

utmanas när Yassin kommer till Viken. Han befinner sig i en ny social kontext, 

som han försöker få en bild av och försöker förstå hur den fungerar. Det är 

många emotioner som framträder i det Yassin berättar. En emotion som fram-

träder tolkar jag som sagt som ilska. Yassin är arg över mycket, bland annat så-

dant han tycker är orättvist. Han är arg över att han tilldelas lägst status i klas-

sen, att de andra barnen oftare säger nej till honom än någon annan om han 

föreslår lekar och att det hela tiden är de andra barnen som sätter reglerna för 

leken. Han känner sig ledsen och kränkt över att få höra att han är ”svag” och 

kommer från ”världens fulaste land”. I berättelsen framstår hudfärgen som 

hans förklaring till att det är så här är. Han pekar på sin hud i samtalet med mig. 

I Yassins berättelse framträder hudfärg som något som villkorar tillhörighet och 

kamratgemenskap. Det är bland annat så han förstår det han upplever som ut-

anförskap.  

 

Han är också arg över att han inte tycker att han tillåts känna stolthet över sitt 

ursprung. Det handlar om blandade känslor för Yassin. Han känner sorg över 

att ha förlorat sina kamrater i Egypten och att inte kunna få nya i Viken och 

han känner sig ofta mycket ensam. Han är oftast utan kamrater på fritiden. 

Yassins ilska handlar också om ilska över den brist på vuxenauktoritet han upp-

lever. Både hos lärare i skolan och hos andra barns föräldrar. ”Men de vuxna, 

de gör ingenting i alla fall.”, säger han. Hans berättelse handlar mycket om det 

han upplever som avsaknad av vuxnas ledarskap och ansvar i skolan och att 

barnen inte lyssnar. Han har erfarenheter av något annat som framträder i andra 

delar av Yassins berättelse (se kapitel 7). Yassin beskriver där hur de vuxnas 

ledarskap såg annorlunda ut i skolan i Egypten. I Viken beskriver han hur det är 

mycket ”snack” i skolan.  

 

Historien om Fardis 

 

Nästa steg i analysen fokuserar hur Yassin positionerar sig i relation till mig i 

samtalet, det vill säga med fokus inte bara på vad som sägs utan också hur be-

rättelsen berättas (Tamboukou, 2008). Jag har valt att lyfta fram två emotioner, 
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stolthet och skam, som är relevanta för att förstå kompisrelationer som dilem-

marum och känsla av tillhörighet i skolan.  

 

Som framgår av berättelsen ovan, väljer Yassin att under ett av intervjusamtalen 

berätta om någon annan i stället för om sig själv, om ”Fardis”. Han berättar om 

något som troligen känns svårt att berätta om. Det är ofta förenat med känslor 

av skam att berätta att man inte har kompisar och att man blir slagen och igno-

rerad i kamratgruppen (se exempelvis Scheff, 2000). Yassin hittar ett sätt att 

kunna berätta om det här och samtidigt skydda sig själv och, skulle jag tro, 

också mig. Det blir lättare att berätta som om det handlade om någon annan. 

Det tolkar jag som ett uttryck för en form av ansiktspositionering, där han hit-

tar ett sätt att rädda både mitt och sitt eget ansikte i samtalet. Skam är ofta ta-

bubelagt och svårt att uttrycka (Scheff & Retzinger, 2001).  

 

Skam och stolthet är exempel på emotioner som inverkar på den sociala inter-

aktionen och individens självkänsla (Scheff & Starrin, 2002). En emotion som 

skam, kan berätta mycket om en konflikt mellan individ och en dominerande 

social syn i samhället, men främst om en konflikt i individen själv, om rädsla för 

degradering. Skam är i hög grad en social och relationell emotion, även om den 

av Yassin upplevs individuellt i samtalet med mig. Skamkänslor tycks primärt 

vara beroende av reell eller förmodad negativ respons från andra (Hochschild, 

1983; Scheff, 2003). Det handlar om att se sig själv negativt med andras ögon 

och synliggör rädslan för att hamna utanför gemenskapen (Scheff, 2003). I sam-

talet med Yassin byts dock det som under några korta minuter framträder som 

skam snabbt ut mot stolthet. Emotioner är, liksom tillhörighet och berättande, 

dynamiska och föränderliga.  

 

Stolthet är en viktig motvikt till skam och Yassin positionerar sig också tydligt 

som stolt under intervjusamtalen. Han positionerar sig som stolt genom sitt sätt 

att berätta om sin familj, sin släkt i Sudan, om att han kan läsa och skriva på 

arabiska, att han klarade skolan i Egypten, att han är en bra kompis, att han lär 

sig svenska snabbt och klarar skolan, att han är duktig på att springa och att han 

håller på att få en matchplats i innebandylaget. Han är stolt över det han gör för 

att bli en del av gemenskapen; stolt över sin egen agens helt enkelt. Mycket av 

det emotionella arbete som framträder i det Yassin berättar handlar om att hitta 

sin väg att lösa det som inte går ihop; att hitta nya möjligheter. En drivkraft är 

stoltheten och ilskan över det han upplever som orättvist, men också glädjen 

han hittar i det som är roligt i skolan och i idrotten.  
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”Jag vet inte hur det ska gå med min haka…” 

 

Nästa berättelse jag väljer att presentera är Ranias. Hon är 12 år och bor i Viken 

sedan fyra år tillbaka. Hon kom till Sverige för fem år sedan.  

 

Jag har inte varit i Irak sedan vi flydde. Då var jag tre år. Pappa hälsade på en 

gång. Men…nej, jag tror inte att någon vill åka dit. Mormor bor i Syrien och 

farmor hon bor i Irak och några av pappas bröder.  Vi flyttade från Irak, för att 

det började hända krig där. Så mamma var ganska rädd och pappa sa att vi kan 

flytta till Jordanien, så flyttade han i förväg till Sverige. Och sen kom vi efter, 

för att han, om vi alla åker dit samtidigt så kanske det blir ännu svårare för oss 

att leva här. Språk och sånt. Så han fick åka hit först och sen fick vi följa efter, 

efter fyra år. Han brukade typ, han hälsade på några gånger och så brukade han 

alltid ringa och så.  

 

Det var ganska kul att bo i Jordanien. Jag hade många vänner och vi bodde i ett 

hus med bara ett rum, men det var ganska stort rum. Dom som vi fick hyra av, 

eller, ja, huset, de brukade alltid komma ner och sådär. Och så hade min storas-

yster också ganska många vänner. Jag kommer ihåg vår skola. Det var typ både 

dagis och skola till fyran eller femman, tror jag. Där fick jag passa barn när jag 

var sjuk. Dom sov så jag fick passa dem, eller leka med dom små ungarna som 

vaknade. Nu passar jag ju mina småsyskon en hel del.  

 

När vi kom till Sverige så bodde vi ett år i Åsen. I Åsen, då var det ganska lite 

elever, det var jättetråkigt, på rasterna. Och så var det typ bara jag och två tjejer. 

En var jätteliten och en var i min ålder och vi fick vara tillsammans typ hela 

tiden. Jag gick i en sån här förberedelseklass, vet du det? Alltså, med bara barn 

som kom från ett annat land. Så jag fick, sen såg dom att jag var ganska bra på 

svenska, alltså bättre än alla andra. Så jag fick börja i en klass, jag tror att det var 

trean eller tvåan. Så jag fick börja där och sen så flyttade vi hit. Alltså jag bör-

jade i vanliga klassen typ några månader innan vi flyttade. Så det kändes lite 

konstigt.  

 

Så flyttade vi hit till Viken, jag kunde inte lära mig bra svenska där i Åsen för att 

det var många araber som bodde där. Så vi pratade mest arabiska och så. Och 

sen så fick jag lära mig svenska här istället. Men det var inte bara för att det 

skulle vara fler svenskar, vad heter det, pappa ville flytta för att han hade så 

många kusiner i stan. Min farbror och så ja, typ min pappas släkt bor nära, i 
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stan.  Ingen här i Viken. Jag har lite kusiner i stan. Mamma är föräldraledig nu 

och pappa läser svenska.  

 

Vi brukar vara i Lokalen här i Viken. Det är lördagar för kvinnorna. Och alla 

andra dagar för männen. Och pojkar får också komma på lördagar. Alltså dom 

små, typ som går i fyran. Men då får dom som går i fyran av tjejerna fortfarande 

ha sjal på sig, men dom som är större än killarna, dom får ta av sig. Men dom 

som är, vad heter det, kusiner med killarna, dom får också ta av sig. Det är ro-

ligt och då brukar vi leka saker, eller ja, berätta historier och sådär. Och roliga 

saker som vi har haft i skolan och det som var jobbigt.  

 

Jag älskar den här skolan. Det känns typ som det är mitt andra hem på ett vis. 

Alla är sjysta och ibland händer det lite tjafs och så, men det går över ganska 

snabbt. Alltså då struntar vi bara i det, då är vi fortfarande vänner. Och så har 

jag ganska mycket som jag tycker om här. Matte, slöjd, gympan och rasterna 

och tyst läsning. Jag gillar spännande böcker. Det är inte så ofta jag läser kär-

leksböcker än och sånt. På rasterna då brukar jag ta några, eller just nu den här 

veckan så tog jag min bok och så läste jag ut den, det gick ganska bra. Eller så 

kör jag bandy med dom andra och så. Jag älskar min fröken. Hon säger till alla 

att man ska vara som man är. Man ska inte byta ens något. Då tycker man inte 

om sig själv och det är dåligt. Man ska tro på sig själv. Och så brukar jag gå till 

Felicia och Matilda om det händer något. 

 

En sak som hände i skolan blev då när den nya killen började. Allt blev lite 

konstigt. När han började så var det lite dumt, för han började bara retas hela 

tiden. Och han trodde att alla andra retade mig bara för att jag kommer ifrån ett 

annat land, men det gör dom inte. Så sen slutade han med det. Det var för att 

jag var från ett annat land. Men han såg att jag hade kompisar i klassen. Det var 

ingen som tyckte att man skulle behandla mig så.  Fröken blir jättearg också. 

Han förstod att jag har varit i klassen ganska länge och kände alla jättebra, mer 

än vad han gjorde. Jag tror att han inte gillar dem som kommer från ett annat 

land.  

 

Just jag och min syrra, vi tycker om att vara med andra vänner också, inte bara 

dom arabiska. Och så min lillebror, han går i dagis så han har också svenska 

vänner där. Dom tycker jättemycket om honom. Det blir något annat för mig 

än för dom andra araberna här, eftersom vi måste inte ha sjal på oss om vi inte 

vill. Om vi vill så får vi det, men eftersom jag inte vill för att ja, det kliar och 
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massa krångliga saker, så brukar dom andra arabiska tjejerna alltid fråga. Men 

det är sjalen egentligen, som är skillnad. Ingen i vår familj har sjal.  Mest har vi, 

vad heter det, utsläppt hår. Vi vill ha samma kläder som dom andra, så min 

syrra och jag vi lånar varandras kläder och har varannan dag. 

 

Några av tjejerna på Fågelsången jag känner, dom säger att jag håller på med 

alla killar, men det gör jag inte.  Typ om man har svenska vänner och så brukar 

man leka med dom hemma och så och om det är en kille, då typ tar de ett fult 

seende kan man säga, dom tänker på det sättet. Men om det är en tjej så är det 

bara vänskap dom tänker på då.  Jag får ha killar och tjejer, men typ om man 

leker med killar hemma, så blir det typ prat om det och så. Och lite elakt. Det är 

därför man brukar aldrig typ leka nån annanstans. Mest typ ute hemma och 

sånt. Och om det är typ, om jag leker med tjejer och killar som inte har arabisk 

bakgrund så säger dom sånt lite elakt.  

 

På rasterna är jag mest med mina klasskamrater. Och så brukar vi mest köra, 

just nu brukar vi mest sticka och köra pingis och sånt. Jag är mest med två 

klasskompisar på rasterna, Dennis och Elin. Eddie brukar alltid komma till mig, 

men ibland när jag inte vill leka med honom så bara, tränger han in sig och sit-

ter bredvid. Han har inte så mycket kompisar, men han bor där jag bor på Få-

gelsången.  Han har, han brukar vara på dåligt humör och så bits han och spot-

tar och sånt, så...ja. De flesta leker inte med honom, han leker med småbarn. 

Helst skulle jag vilja vara med två tjejer som heter Felicia och Matilda och det 

går ibland om inte dom gör något särskilt som, vad heter det, det är bara dom 

två som är med på det och det är topphemligt så får ingen vara med dom. Dom 

är bästa vänner. Dom tycker jag, eller dom trivs jag mest med. Dom förstår och 

så hjälper dom ofta och ganska snälla, omtänksamma. Ibland känner jag mig 

ensam på skolan. Då är det någon som har varit elak på rasten innan, eller tio-

rasten. Ibland så kallar några killar mig ”neger” och sånt.  

 

Jag brukar aldrig typ vara med mina klasskompisar hemma, om jag är ute, då är 

jag mest med mina kompisar på Fågelsången, Zarah, Yasmine, Samira och 

ibland är jag med Linda också som går i min klass för hennes mormor bor på 

Fågelsången. Så när hon brukar hälsa på henne och så brukar vi leka. Men an-

nars har jag ingen tid. Läxor eller så, vad heter det, småsyskon eller så måste vi 

åka någonstans och sånt. Typ till vänner. Vi sover över, eller till släktingar i Sve-

rige eller Norge eller Tyskland. Jag är bilsjuk varje helg typ. Jag tycker att det är 

lite coolt för att jag har äkta tyska kusiner i Tyskland.  Min morbrors fru hade 
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dom innan med en annan. Alltså också flickor. Jag tycker om dom, dom är så 

snälla. Vi träffar andra som har samma religion: mandaism, heter det.  

 

Det är jobbigt med småsyskon, man får passa dom nästa hela tiden, har inte tid 

med något annat. Det är mest jag. Min storasyster får göra läxor och hjälpa 

mamma med annat. Jag typ leker med dom och jag sätter på musik åt dom eller 

sätter på TV, så kan dom kolla på det. I alla fall lillebror gör det, min lillasyster 

gör inte det. Hon leker hela tiden och vill bäras. Det är inte ofta jag har fritid. 

Eller om jag har det, då brukar jag läsa. 

 

Jag trivs bra här i Viken. Så fort vi behöver något så har vi våra arabvänner som 

hjälper oss på ett vis. Jag trivs bra, man går inte vilse i alla fall (skrattar). Så det 

är ganska bra att bo i Viken, för att typ ändå om man går till andra sidan Viken 

så kan man hitta hem, för att det är inte så stort. Man känner igen platserna så. 

Jag vill inte flytta mer nu, jag vill bo här nu. De pratar om att flytta hela tiden, 

men jag har sagt att jag orkar inte mera, men min mamma och pappa lyssnar 

inte. Jag vet inte om jag vill bo här i Viken hela livet, jag har inte tänkt på det, 

men jag vill bo här nu. Men jag vill hellre bo i ett radhus istället. Det gör alla 

andra här.  

 

Jag vill bo här, men dom tänker flytta härifrån. Sju timmar bort härifrån är det. 

Jag har aldrig varit där. Vi har vänner där. Mandéer. Det känns dåligt, för jag vill 

vara här hur mycket som helst. Jag säger det hela tiden att jag inte vill flytta men 

de lyssnar inte. Jag har bott i Viken i fyra år nu.  

 

Det har varit mycket med min haka i mitt liv. Varje gång vi flyttar till ett nytt 

ställe. Jag kommer ihåg att det var en städdag i Jordanien, så vi fick städa med 

mamma, hon var i köket och jag och min syster lekte att vi körde skridskor. 

Och så råkade jag ramla på hakan och så började jag blöda så jag fick sy två 

stygn. Och så när jag var typ två eller något, innan vi flyttade till Jordanien, då 

blev jag biten av en hund. Jag har ett litet ärr där, precis vid läppen.  Och så 

hamnade jag en till gång i Sverige på hakan. Och alla gånger fick jag sy.  När jag 

ramlade i Åsen så var det typ ännu farligare för att jag var nära på att typ, alltså 

det var jättelångt upp så att det var nära på att jag inte kunde prata hela mitt liv. 

Vi körde Dunken och så var det ganska geggigt för dagen innan så regnade det. 

Så jag råkade trampa på gegga och så försökte jag hålla i mig, men det var så 

halt så min hand halkade också, så jag slog i mig så det kom jättemycket grus 
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och sånt. Vi fick åka till vårdcentralen då, till doktor… Jag vet inte hur det ska 

gå med min haka… 

 

Det blev två intervjuer med Rania. När jag kommer för att hämta henne till den 

tredje och sista intervjun efter jullovet blir det helt tyst i klassrummet. Jag und-

rar vad som har hänt. Alla eleverna i klassen är tysta och till slut säger hennes 

lärare Ulla att Rania är borta. Hon beskriver det ungefär så här: ”Det känns som 

ett stort svart hål inom mig. Det är fruktansvärt jobbigt. Vi fick inte säga hej då. 

Hon fick inte säga hej då”. Hon berättar att hon nu i efterhand förstår att Rania 

visste att hon skulle flytta när hon gick på jullov, men att hon inte orkade be-

rätta det. Hon orkade inte säga hej då. Ulla säger att hon önskar att hon hade 

vetat det, så att hon hade kunnat hjälpa henne. Hon tror att det hade varit vik-

tigt för Rania att få avsluta och säga hej då. En flicka i klassen säger att snart är 

de tretton år och då kan de hitta varandra på Facebook. De säger att de kan 

hälsa till henne från mig då. En annan flicka säger att ”Rania är världens snäll-

aste. Hon är jätte-jättesnäll.”. För mig blir det också tydligt hur mycket Rania 

betydde för läraren och kamraterna och hur mycket de saknar henne. En del av 

Ranias berättelse får nu fördjupad betydelse också för mig. Jag förstår huvudin-

trigen i Ranias berättelse på ett delvis annat sätt. Rania pratade mycket under 

intervjuerna och styrde mycket av samtalet själv. Mycket kretsade kring famil-

jens prat om att flytta, men hon berättade heller inte för mig att hon visste att 

de skulle göra det. Det hon gjorde var att hon berättade om det som engagerade 

henne och hon positionerade sig i relation till mig i samtalet bland annat genom 

att berätta historien om hakan istället för att avslöja för mig att hon skulle flytta 

under jullovet.  

 

Lokalen och sjalen 

 

Det jag beskriver här ovan, med utgångspunkt i mina memosanteckningar, ger 

en bild av hur Rania positioneras av sin lärare och sina kompisar i klassen, det 

vill säga som en saknad kompis i klassen och möjligen också som någon som 

man känner speciell omsorg om. Känsla av tillhörighet handlar om att känna att 

man betyder något för andra; att de andra behöver mig (Anderman & Freeman, 

2004). Den känslan framträder också i Ranias berättelse. Det första steget i ana-

lysen fokuserar vilka karaktärer som finns med i berättelsen och hur de posit-

ioneras i förhållande till varandra i berättelsen. Det finns flera karaktärer som 
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framträder som viktiga i Ranias berättelse. Rania bor med sin mamma, pappa 

och en äldre syster, en lillebror och en lillasyster i Viken och där är de en bland 

flera familjer från Irak. De är dock den enda familjen som tillhör den mandéiska 

minoriteten. Några släktingar finns i Irak, men släkten är utspridd i andra län-

der, som Syrien, Norge och Tyskland.  Rania har inte träffat den del av släkten 

som finns utanför Europa sedan familjen flydde. I Sverige finns andra släktingar 

i den närliggande staden och familjen träffar ofta andra mandéer runt om i Sve-

rige och övriga Europa. Rania beskriver hur hon upplever att de reser runt 

mycket. Rania och hennes familj positioneras i det Rania berättar som en familj 

med ett nätverk som är relativt stort både i Viken, i Sverige och i andra länder 

och som en familj i ständig rörelse. Hon säger ”…så måste vi åka någonstans 

och sånt. Typ till vänner. Vi sover över, eller till släktingar i Sverige eller Norge 

eller Tyskland. Jag är bilsjuk varje helg typ.” När Rania berättar om familjens 

resor visar hon tydligt att om hon fick välja, så skulle de inte vara på ständigt 

resande fot.  

 

På fritiden umgås hon mest med tre flickor med arabiskt ursprung, som också 

bor på Fågelsången. Klasskamraten Linda finns också med då hon är och hälsar 

på sin mormor som bor på Fågelsången.  ”Lokalen” är också en viktig plats för 

Rania där arabisktalande kvinnor, flickor och yngre pojkar träffas på lördagarna. 

Hon beskriver det som ett viktigt socialt sammanhang: ”Då brukar vi leka sa-

ker, eller ja, berätta historier och sådär. Och roliga saker som vi har haft i skolan 

och det som var jobbigt”. Hon träffar däremot inte sina klasskamrater på friti-

den. I skolan berättar Rania om Ulla, klassläraren som en viktig person och hon 

tycker om sina klasskamrater. Bland klasskamraterna nämner hon några barn 

som speciellt viktiga: Dennis, Elin och Eddie. Det är dem hon är tillsammans 

med mest.  Felicia och Matilda är dock önskekompisarna och de klasskamrater 

Rania helst vill vara tillsammans med om hon får möjlighet.  

 

Nedan presenteras en bild av Ranias sociala nätverk utifrån den nätverkskarta vi 

fyllde i under intervjusamtalen. 
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Figur 4. Ranias nätverkskarta 

 

Rania positionerar sig tydligt i berättelsen som någon som har kompisar och 

som någon som är omtyckt, respekterad och inkluderad i olika sociala samman-

hang, särskilt i skolan. ”Jag älskar den här skolan. Det känns typ som det är mitt 

andra hem på ett vis. Alla är sjysta.” Hon har bott i Viken i fyra år nu och byg-

ger sakta upp ett personligt socialt nätverk som hon på många sätt känner sig 

tillfreds med och som står för lugn och kontinuitet i livet. Rania positionerar 

sina relationer som ömsesidiga. Hon skulle dock gärna umgås med sina klass-

kamrater på fritiden. Det är de barn som bor på Fågelsången det är möjligt att 

umgås med och det är också samma barn som finns i ”Lokalen” på lördagarna. 

”Lokalen” är ett viktigt sammanhang där det pågår olika former av arrangerad 

verksamhet, som gemensam matlagning, dans och ibland utflykter. Här posit-

ionerar sig Rania som del av en stark gemenskap, men hon positionerar sig 

också som hämmad och kontrollerad. ”Några av tjejerna på Fågelsången jag 

känner, dom säger att jag håller på med alla killar, men det gör jag inte.  (---) Jag 

får ha killar och tjejer, men typ om man leker med killar hemma, så blir det typ 

prat om det och så. Och lite elakt. Det är därför man brukar aldrig typ leka nån 

annanstans. Mest typ ute hemma och sånt.” 

 

Barnen i Ranias berättelse, inklusive Rania själv, berättas väsentligen fram som 

”svenska flickor”, ”arabiska flickor med sjal” och ”arabiska flickor utan sjal”. 

Rania positionerar sig under intervjusamtalen som arabisk flicka, mandé och 
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utan sjal och hon positionerar också sig själv och sin syster som de enda flick-

orna med arabisk bakgrund i Viken utan sjal. ”Det blir något annat för mig än 

för dom andra araberna här, eftersom vi måste inte ha sjal på oss om vi inte vill. 

(---) Men det är sjalen egentligen, som är skillnad”. Ranias sätt att förklara att 

hon har fler svenska kompisar än de andra flickorna från Irak, är att hon inte 

har sjal. Hon förstår kamratgemenskapen i Viken som villkorad av sjalen.  

 

Rania positionerar sig själv som ”hemma” i Viken. Rania har flyttat från Irak, 

till Jordanien, till Sverige och Åsen och sedan Viken. ”Jag kunde inte lära mig 

bra svenska där i Åsen för att det var många araber som bodde där. (---) Men 

det var inte bara för att det skulle vara fler svenskar, vad heter det, pappa ville 

flytta för att han hade så många kusiner i stan. (---) Jag trivs bra här i Viken. Så 

fort vi behöver något så har vi våra arabvänner som hjälper oss på ett vis. Jag 

trivs bra, man går inte vilse i alla fall (skrattar). Man känner igen platserna så.” 

 

De emotioner jag har valt att lyfta fram här är stolthet och ilska, som båda är 

relevanta för att förstå kompisrelationer som dilemmarum och känsla av tillhö-

righet i skolan. Det är emotioner som framträder genom det sätt på vilket Rania 

gör positioneringar i berättelsen. I Ranias berättelse hänger de mycket samman 

med förhandlingar om att vara lik och olik de andra barnen i Viken. Rania po-

sitionerar sig själv som någon som trivs och har roligt i skolan. Hon älskar att 

läsa böcker och berättar mycket om vilka böcker hon tycker om att läsa och om 

sina läsupplevelser. Hon älskar textilsslöjd och berättar om hur hon och kompi-

sarna brukar sitta och sticka på rasterna. Hon älskar också sin lärare. Hon litar 

på henne. ”Hon säger till alla att man ska vara som man är. Man ska inte byta 

ens något. Då tycker man inte om sig själv och det är dåligt. Man ska tro på sig 

själv.” Rania positionerar sin lärare som en omsorgsfull auktoritet som vuxen. 

Hon beskriver hur hon känner tillit till att lärarens auktoritet räcker till för att 

skapa en skola där man kan känna sig trygg och där man får vara olika. För Ra-

nia är det lika viktigt att få vara olika som att också få vara lika. Många av bar-

nens berättelser handlar om hur de har en önskan om att det ska vara möjligt 

att vara olika, men att man ändå kan vara kompisar. Rania beskriver hur hennes 

lärare pratar om sådana saker med klassen, men också att hon lever upp till det 

hon står för. Liksom flera av de andra barnen i studien har Rania erfarenhet av 

att bli retad på grund av sin bakgrund. ”Ibland känner jag mig ensam på skolan. 

Då är det någon som har varit elak på rasten innan, eller tio-rasten. Ibland så 

kallar några killar mig ”neger” och sånt.”.   
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Rania positionerar sig som stolt över sig själv på många sätt. Hon berättar hur 

hon har lärt sig svenska snabbt, att hon har många kompisar och att hennes 

klasskamrater står upp för henne. Hon är också stolt över sin tro och att hon 

tillhör den mandéeiska minoriteten i världen. Hon är också stolt över att hon 

har, som hon uttrycker det ”äkta” tyska kusiner. Hon berättar om det på ett sätt 

som uttrycker att hon upplever att de ger status och det gör också det utsläppta 

håret och att ha likadana kläder som de andra. Rania och hennes syster löser det 

genom att de lånar varandras kläder och har dem ”varannan dag”. Rania posit-

ionerar sig som lik de svenska flickorna, som en ”insider”. Känslan av stolthet 

kommer ur upplevelsen av vara kompetent, av att bemästra utmaningar och 

glädjen över av att lyckas. I berättelsen framträder glädjen i stoltheten som nå-

got som får Rania att vilja visa upp sig och utvecklas och lära sig nya saker, istäl-

let för att vilja bli osynlig. 

 

Ranias berättelse är till stor del en berättelse om att vilja kunna få vara den man 

är och att kunna välja själv. Att få vara både lik och olik. En tydlig emotionell 

positionering i Ranias berättelse är ilska över att bli begränsad i sitt umgänge 

med klasskamraterna. Hon beskriver det som omöjligt att vara hemma hos 

flickor i klassen med svensk bakgrund, eftersom det kan finnas pojkar där. Hon 

beskriver det som att hon tycker att det är fel och att de andra talar illa om 

henne. Hennes egen familj hindrar henne inte utan det är de ”andra”. Den 

emotion som framträder skulle jag beteckna som ilska. Ilska kan låta alltför 

kraftfullt, men det finns grader av ilska. Jag vill lyfta fram denna emotion därför 

att det ofta finns kraft till förändring i ilska. Ilska framträder också i det Rania 

berättar om att hon får passa småsyskonen så mycket och säger att hon ser att 

andra flickor i hennes ålder inte gör det på samma sätt. Det gör att hon upple-

ver att hon varken har någon fritid eller får tid att göra läxorna. I det här avse-

endet positionerar sig Rania som olik de svenska flickorna, som en ”outsider”. 

Det är i relation till den sociala kontexten som ilskan framträder och har sin 

grund i det som Rania beskriver som orättvist och som gör henne frustrerad. 

Hon beskriver också hur hon upplever att hennes relationer hotas av att hon 

ständigt är i rörelse i geografisk bemärkelse.   

 

Rania positionerar Viken som ”hemma” och beskriver hur hon trivs bra i Viken 

och hon vill inte flytta, i alla fall inte just nu. Ilskan lyser igenom när hon be-

skriver att hon ”är bilsjuk varje helg”, och säger att hon inte riktigt orkar med 

att ständigt vara i rörelse och att det är de vuxna som bestämmer. Ilskan fram-

står som en stark drivkraft i Ranias liv. Ilska kan vara handlingsmotiverande. 
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Hon vill inte låta sig hindras av det som känns orättvist. Rania är en flicka som 

på olika sätt sticker ut hakan i sin berättelse, både i bokstavlig och bildlig be-

märkelse, som i historien om hakan. 

 

Historien om hakan  

 

Nästa steg i analysen fokuserar hur Rania positionerar sig i relation till mig i 

samtalet, det vill säga med fokus inte bara på vad som sägs utan också hur be-

rättelsen berättas (Bamberg, 1997; 2004). Hur Rania positionerar sig själv som 

maktlös eller någon med agens växlar i berättelsen. Bak och von Brömssen 

(2013) beskriver hur migration innebär att vara på nya och främmande platser, 

ofta upprepade gånger, igen och igen. De beskriver det som en barndom i rö-

relse. Ranias berättelse handlar mycket om mobilitet; hur hon har flyttat och 

brutit upp många gånger i sitt liv och kompisrelationerna är centrala i hennes 

berättelse. Livet i rörelse som Rania beskriver handlar inte bara om att flytta, 

utan också om att ständigt vara på väg till och från besök hos släktingar och 

vänner under helger och lov. Hon positionerar sig som en person med egen 

agens. Det är hon som har lagt ner ett enormt arbete för att bli en i gemenskap-

en och få kompisar. Hon är stolt över det, men vet också vad det kräver.  

 

Samtidigt beskriver Rania att det är på samma sätt för hennes familj som för de 

andra familjerna i studien, det vill säga att barnens föräldrar har mycket små 

möjligheter att få arbete på orten. Många av barnen beskriver också hur de ser 

små möjligheter för sig själva att stanna kvar på orten i framtiden om de vill ha 

ett arbete. För Ranias föräldrar handlar det också om att flytta närmare den 

mandéiska gemenskapen. 

 

Rania är arg när hon flera gånger upprepar att hon inte tycker att föräldrarna 

lyssnar på henne när hon säger att hon inte vill flytta igen. ”Jag vill inte flytta 

mer nu, jag vill bo här nu. Dom pratar om att flytta hela tiden, men jag har sagt 

att jag orkar inte mera, men dom lyssnar inte.”. I efterhand förstår jag att Rania 

vid det andra intervjutillfället nog visste att hon skulle flytta och att vi inte skulle 

ses igen efter jul för ett tredje intervjutillfälle, men hon ville eller kunde inte 

berätta det. Ingen på skolan visste att hon skulle flytta.  
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Jag tolkar det som att Rania positionerar sig gentemot mig i intervjusamtalet 

genom att använda historien om hakan som metafor för oron för flyttarna. Hon 

hittar ett sätt att få mig att förstå hur det känns också utan att berätta allt. Att 

använda historien om hakan som metafor kan vara ett sätt för Rania att komma 

utanför ett känsligt område, som handlar om att hon känner sig orättvist be-

handlad av de vuxna. När Rania berättar om diskussionerna om att flytta blir 

hennes sätt att sätta ord på sin oro för flytten att berätta för mig om hakan. 

Hon berättar länge och engagerat om hur hakan och flyttarna hänger ihop. 

”Det har varit mycket med min haka i mitt liv. Varje gång vi flyttar till ett nytt 

ställe.”, berättar hon. Livet i ständig rörelse blir i berättelsen förkroppsligat ge-

nom hakan. Det blir ett sätt för henne att beskriva dramatiken kring olyckorna 

och att hon själv blir fysiskt skadad, som ett drama i vidare bemärkelse. En fy-

sisk skada är något konkret. Historien om hakan får i den här berättelsen stå 

som metafor för hur flyttar från Irak till Jordanien till Åsen i norra Sverige till 

Viken och nu vidare söderut i Sverige, har inneburit starkt fysiskt laddade upp-

levelser för Rania. I berättelsen blir det förkroppsligat också genom hur hon på 

ett målande sätt beskriver hur hon glider runt och ramlar i geggan. Den fysiska 

miljön förändras och det gäller att med kroppen kunna hantera hur marken för-

ändras under fötterna. Det är skillnad att leka på sand, asfalt, i skogen, i regn 

eller i snö. Det är skillnad på att hantera sin kropp i lek utifrån hur den fysiska 

miljön ser ut i Irak, Jordanien och olika delar av Sverige. Historien om hakan 

blir ett sätt för Rania att berätta för mig om sin känsla inför nya uppbrott och 

nya förhandlingar om kompisrelationer och känsla av tillhörighet. 

 

Ranias historia har en poäng, det vill säga något som skall förklaras. Berättelsen 

har en förklarande funktion. Det finns ett mål med historien (Adelswärd, 1997). 

Denna poäng är värdeladdad på något sätt och Rania som når fram till slut-

punkten genom en rad relevanta händelser. Dessa händelser gör historien le-

vande och trovärdig. Tidsaspekten är också central i och med att ordningsfölj-

den på händelserna leder mot poängen med historien. Historien som hakan är 

en metafor som ger ny mening åt berättelsen och illustrerar en poäng och när 

jag lyssnar ger historien en ny dimension åt och omdefinierar det dilemma Ra-

nia vill beskriva. Med utgångspunkt i detta sätt att se på metaforer som narrativ 

resurs (Gibbs, 2009; Kövecses, 2003), blir metaforen ett verktyg i analysen av 

Ranias berättande. 
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”Nu är jag värsta gentlemannen…” 

 

Rami är 10 år och bor i Viken sedan ett knappt år tillbaka. Hans familj flyttade 

till Sverige när hans mamma var gravid med honom. Han är alltså född i Sverige 

och har flyttat till Viken tillsammans med sin mamma från Stockholm.   

 

Jag är född i Sverige och har bott hela mitt liv i Stockholm. För ett år sedan 

flyttade jag och mamma till Viken. Vi bor i lägenhet på Fågelsången. Det är ett 

jättelitet område med lägenheter. Min pappa och mina fyra äldre bröder bor 

kvar i Stockholm. Några jobbar som frisör. Mamma och pappa är inte skilda. 

Han kommer och hälsar på ibland på helgerna. Min farbror bor också i Stock-

holm. Vi är kurder. Mina bröder är födda i Iran. Mormor och några släktingar 

bor kvar där. 

 

I Stockholm bodde vi på gröna linjen. Det fanns typ inga svenskar där vi 

bodde. När jag flyttade hit så började jag gråta. Mamma trodde det skulle vara 

lugn och ro här istället, du vet i Stockholm är det mycket mord och såhär, dom 

pratar mycket slangord och så. Alltså, hon bara: ”Nej, det är inte bra här i föror-

ten” Jag bara: ”Mamma, överallt finns det dåliga människor”. Så mamma trodde 

att här var bättre, men nej. Det är inte bättre här heller, alla är samma sak, allt är 

samma ställe. Invandrare och white trash du vet. Det som vi inte gillar och är så 

störande är att dom som bor uppifrån oss har på jättehög musik och raggarbilar 

och har hög musik, så vi brukar inte kunna sova och så. På Fågelsången är det 

så. Det finns mycket raggare här. Dom är sådär tuffa, men det finns raggare 

som är snälla. Dom ser lite läskiga ut. Och dom har mycket häng. Jag fattar inte, 

varför vill man ha häng? Jag såg en raggare, han hade så mycket häng att man 

såg kalsongerna....tjena! Och en gång så skulle vi grilla på balkongen på Få-

gelsången. Det var bara jag och mamma. Men då kom dom däruppe och sa: 

”Det finns några som inte kan andas av rök, det finns några som har allergi bla-

bla”, så det fick vi inte göra…tjena! 

 

Mamma trodde det skulle bli bättre för mig här. Beroende av skolan, jag var lite 

busig. Men nu är jag inte lika busig. Här har jag blivit bättre. Men det spelar 

ingen roll var man bor, det beror på hur du själv vill vara. Alltså, det spelar fak-

tiskt ingen roll om du går till kungens skola. Det är hur du själv vill vara. Jag 

ville vara busig då, då var jag busig. Men nu, jag har stoppat. Jag busar inte. Jag 

var typ bara barn. Min mamma pratade mycket med lärarna i Stockholm. Vet 

du hur många samtal jag hade? Typ i december hade jag fem eller sex stycken. 



107 

 

För jag var så stökig och så. Så här har jag bara kämpat och så till slut, nu är jag 

värsta gentlemannen (skrattar). Jag gjorde såhär hela tiden (flyttar på stolar), jag 

rörde på allt, jag kastade grejer och så. Ibland om någon puttade mig då tog jag 

illa upp, men nu fattar jag att det är såhär, på skoj. 

 

Alltså, mamma sa att här på landet är det jättefint, finare gräs än i Stockholm. 

Och när jag kom hit så var det jättefint, jätte-jättefint, det var på sommaren. 

Och jag trodde att jag skulle trivas jättebra, men nej. Men det är fint här. Nästan 

som uppe på landet. Och jag trodde det skulle vara som såhär, bondgård för det 

mesta och sådär. Så jag trodde att vi skulle bo sådär nästan. (fnissar). 

 

I Stockholm där jag bodde lekte vi med en kompis hund, en pitbull. Ingen an-

nan ras, bara pitbull, jättefarlig. Den hade bitit han som äger här, här, här, han 

fick sy. Och jag skulle gå ut med koppel med den, jag visste inte att den var så 

farlig, jag gick såhär. När jag gick med den, plötsligt blev den dum, så den bör-

jade göra såhär (morrar), den kom emot mig, ville bita fingrarna och sådär. Jag 

bara ropade och ropade på chefen, alltså han röker och så, han är ung. Han tror 

att han är tung, cool liksom. Och min kompis hämtade hans syrra, hon bara 

”släpp kopplet, släpp kopplet!” Så jag släppte kopplet, den började jaga mig, 

den ville bita mig här och där, jag blev jätterädd, jag började gråta. Alltså, dom 

hade inte behandlat hunden bra. Men det finns en hund här också, en amstaff 

någonting, som är också farlig. Han som äger den sa till mig: ”Om den är hung-

rig, bits den”. Den har röda ögon, typ, de här vitorna är typ röda. Den bor på 

Fågelsången. När den kommer brukar jag gå åt sidan. I Iran finns det, såhär 

”släppkopplade” hundar. Vilda som vargar i bergen.  

 

Mamma trodde att jag skulle få mer, liksom svenska kompisar eller så. Man får 

inte det i Viken. Jag vet faktiskt inte varför. Vet du det? Man blir kompis med 

dom som bor runtomkring. På Fågelsången bor invandrare. I Stockholm pra-

tade jag mycket mer svenska med kompisar och så på fritiden. Jag känner två 

killar från Iran som precis har flyttat hit. De är iranier fast dom äter fläsk. Det 

gör inte jag. Jag är muslim. Jag är glad för den jag är. Plus, jag är glad för Gud 

skapade mig för liksom, det är han som bestämmer hur jag ska se ut och så. 

Tror du på Gud? Vi bara säger Gud på olika sätt. Men tycker du jag är kort, 

lång, normal?  Var ärlig. Jag tycker att jag är så kort. Tror du inte att det finns 

typ som någon tablett man blir lång av? Det är inget kul att vara kortare än dom 

andra. Jag känner att dom andra tycker det.  
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Det var jobbigt när jag kom hit till Viken. Jag blev arg och bråkade ibland, typ 

om jag inte fick vara med på någon lek ibland, ja. Som det hände mig i början. 

Det såg jättefint ut i Viken, men alltså jag var jätteledsen, jag började gråta, jag 

saknade mina vänner och så. Det är svårt att lämna sina bästa vänner, som man 

har känt hela livet. Nästan hela livet. Jag vill hellre ha mina gamla vänner, då 

känner jag mig tryggare. 

 

I skolan här, om jag leker med någon, då är det Mehdi. Hemma är det mest en 

annan kille, han är också kurd. Han bor också på Fågelsången men han går i 

sjuan nu. För det mesta är jag med han på gården. Jag är med Mehdi och ibland 

Linus och Dennis. Dom är snälla mot mig, så länge dom är snälla, är jag snäll. 

Om dom typ säger såhär, ”håll käften” då säger jag ”håll käften själv” liksom. 

Om någon snackar om min familj, då säger jag ingenting, då är det kört för han. 

Alltså jag avskyr när någon säger ”din mamma” sådär, ”din pappa, din bror” 

någonting. Förstår du vad jag menar? Jag hatar sånt, då kan jag inte hålla mig 

alltså. Vad skulle du göra om någon sa någonting taskigt om din familj? Vad 

skulle du göra med den? Det känns som mitt hjärta går av liksom. Så jag blir 

jättearg, då kan jag slåss. Jag vet, det låter inte bra men... Mamma brukar bli 

jätteorolig, hon bara ”Rami! Nej! Vad är det bra för?”. Jag är inte rädd för nå-

gon, jag är bara rädd för Gud. Ibland på skolan leker vi alla. Då är det bäst. Jag 

vill ha kompisar, men det måste inte vara en kurd. Jag bryr mig inte om han är 

kurd eller kines. Jag kanske kan få sova över hos någon svensk också. Och han 

kommer få sova hos mig.  

 

Vi försöker hitta en lägenhet i Stockholm igen, men vi hittar inte en. Vi vill 

flytta till Stockholm för att jag kan inte leva utan Stockholm. Jag saknar mina 

vänner, allt vi har gjort. Ska jag säga alla, eller? Det blir nog 200 eller 300. Dom 

brukar skriva på Facebook: ”När flyttar du tillbaka? Det är kaos utan dig, det är 

jättetråkigt på gården utan dig”. Men på ett sätt så är det skönt liksom, att det är 

tråkigt för dem. Jag har varit och hälsat på. Varenda dag är jag ledsen, jag brukar 

tänka på dem. Nu också. Igår också. Förrgår. För 100 dagar sedan också. Jag 

pratar med alla om det i mobilen. Eller MSN, Facebook, någonting. Jag har pra-

tat med mamma, hon vet. Hon vill också flytta.  

 

På lovet har jag varit i Stockholm. Jag rastade min hund. Vi var ute och joggade 

jättemycket. Det är min hund, alltså pitbull, amstaff, amerikansk terrier. Den är 

typ så stor. Jag har den i mobilen. Och sen har jag en bild där hon har jättestora 

muskler, när hon vill springa. Hon heter Deli. När jag åker till Stockholm åker 
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jag hem. Jag klippte mig hos min bror som är frisör. Han har en egen salong i 

Stockholm, centralt. Han vill lära folk som ska bli frisörer. Han vill starta en 

skola. Man tjänar mycket pengar. Jag är lite intresserad av gangster och maffia 

också, men jag skulle inte vilja bli sån, aldrig. Jag vill få bra betyg. Jag vet varför 

dom blev maffia, dom hade inte bra betyg. Dom hoppade av skolan när dom 

gick i typ åttan. Jag vill få ett bra jobb här, jag vill bli som en ingenjör, eller vete-

rinärer. Jag tycker om hundar och djur. Man får ju mycket lön också. Men jag 

tänker inte på pengar, jag tänker på livet. Tänk när du blir stor, du måste betala 

hyra, el, mat, hyra på bilen, bensin och så.  

 

Vi vill flytta tillbaka nu. Och mest är det för mammas skull. För min mamma 

känner många mer i Stockholm. Hon känner sig som ett fängelse här, hon bru-

kar aldrig gå ut från dörren. Alltså, aldrig nästan, bara när hon ska till skolan 

och handla, det enda. I Stockholm där gick hon ut varenda dag. Hon hade 

kompisar. Det känns jättetråkigt för mig. Jag tänker mest på mamma, faktiskt. 

Det var bättre i Stockholm. Hon kände alla, hon gick upp på träd och kastade 

ner körsbär till alla, alla bara ”oj”! Mamma var sån här, hon bara...(skrattar). Ing-

en annan vågade liksom. Mamma, hon bara gick upp. Hon är modig. Inte som 

andra mammor. 

 

Skolan var bättre i Stockholm. Vi körde fotboll nästan hela tiden. Hela, hela 

skolan. Det var sån här lång korridor där också och det var många, många barn 

där. Det är inte som Vikenskolan I min gamla skola busade vi, ibland gjorde vi 

det överdrivet och man skulle inte skvallra. Men dom är strängare här i Viken. 

Mer regler. Där får man ha mobilen. Men här i Viken är en sak bra. Jag har 

Osman, i modersmål. Min mamma pratar med honom. I Stockholm hade jag 

aldrig modersmål någon gång. Det fanns inte pengar, sa dom. Men vet du vem 

är den värsta här i Vikenskolan? Som är den dåligaste här, eller som är bråkig-

ast? Jag tror dom skulle säga mig. 

 

Första gången vi träffas, jag och Rami, och innan vi påbörjar själva intervjun, 

undrar Rami om jag är hans mammas psykolog. ”Jag vill hjälpa min mamma”, 

säger han, och det visar sig också vara ett viktigt tema i Ramis berättelse. Det 

Rami berättar är på många sätt berättelsen om hur hans mamma gjorde ett val, 

nämligen att flytta från Stockholm och till Viken för att skapa andra villkor för 

Rami i hans liv. I berättelsens bakgrund finns drömmen om den lantliga barn-

domsidyllen och i förgrunden finns Ramis och hans mammas besvikelse över 

att så mycket inte blev som de hade tänkt sig. Ramis berättelse illustrerar på 
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vilka grunder man kan välja för att höra till och för att höra till vad. I det Rami 

berättar förefaller han ta mycket ansvar för sin mamma. Man skulle också 

kunna säga att han tar mycket ansvar i samtalet med mig. Han pratar mycket 

och berättar intensivt om det som engagerar honom och då använder han hela 

kroppen. Han visar tydligt att han inte vill ha någon envägskommunikation, 

utan vill skapa en dialog med mig bland annat genom att ställa frågor till mig 

och be mig berätta om hur jag ser på det jag frågar om.   

 

Invandrare och ”white trash” 

 

Det första steget i analysen fokuserar vilka karaktärer som finns med i berättel-

sen och hur de positioneras i förhållande till varandra i berättelsen och de ka-

raktärer som berättas fram presenteras i nätverkskartan nedan. Ramis berättelse 

handlar mycket om honom själv och hans mamma. Ramis pappa, farbror och 

bröder bor i Stockholm. Bröderna, som är ganska mycket äldre än Rami, är vik-

tiga förebilder. De har egna företag och studerar. De tjänar pengar. Av släkten i 

Iran ”finns inte många kvar”. Kompisarna i Stockholm framträder som mycket 

viktiga i Ramis liv. Han berättar också mycket om sin hund, som också finns i 

Stockholm. 

 

 

Figur 5. Ramis nätverkskarta 
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Rami och hans mamma positioneras i det Rami berättar som ensamma i Viken. 

Rami berättar att från att ha haft ett stort nätverk i Stockholm med vänner blir 

både han och hans mamma mycket ensamma i Viken, särskilt hans mamma: 

”Hon känner sig som ett fängelse här, hon brukar aldrig gå ut från dörren”. Det 

är svårt att få nya vänner i Viken helt enkelt och drömmen om svenska kompi-

sar åt Rami visar sig inte gå i uppfyllelse. Han berättar att han pratade mer 

svenska i Stockholm, både på fritiden och i skolan. Rami berättar hur han lider 

med sin mamma som aldrig träffar någon. Rami berättar om hur han sörjer sina 

kompisar i Stockholm. Han saknar dem som han har känt i hela sitt liv och allt 

de har gjort. Det är i Stockholm som Rami säger att han känner sig ”hemma”. 

Kompisarna saknar också honom, det vill säga det finns en stark ömsesidighet i 

relationerna. De väntar på att han ska komma tillbaka. Att känna tillhörighet 

handlar också om att känna att man betyder något för andra. Rami håller kon-

takten med dem via nätet.  

 

I Ramis berättelse framträder flera kategorier av karaktärer, som Rami position-

erar sig i relation till. Det är kompisarna i Stockholm och de svenska barnen i 

Viken, men också invandrare och ”white trash” i Viken. En specifik kategori 

”white trash” i Viken som Rami berättar fram är raggarna. Han berättar att 

”När jag flyttade hit så började jag gråta. Mamma trodde det skulle vara lugn 

och ro här istället, du vet i Stockholm är det mycket mord och såhär, dom pra-

tar mycket slangord och så. Alltså, hon bara: ”Nej, det är inte bra här i föror-

ten” Jag bara: ”Mamma, överallt finns det dåliga människor”. Så mamma trodde 

att här var bättre, men nej. Det är inte bättre här heller, alla är samma sak, allt är 

samma ställe. Invandrare och white trash du vet. Det som vi inte gillar och är så 

störande är att dom som bor uppifrån oss har på jättehög musik och raggarbilar 

och har hög musik, så vi brukar inte kunna sova och så. På Fågelsången är det 

så. Det finns mycket raggare här. Dom är sådär tuffa, men det finns raggare 

som är snälla. Dom ser lite läskiga ut.”. Rami och hans mamma har flyttat från 

Stockholm för att det var ”problem” och för att byta umgänge. ”Allt är samma 

ställe”, säger Rami och det är så han förstår sin situation. Han och hans mamma 

har ingen möjlighet att få en bostad där de åtråvärda ”svenska” barnen bor.  

 

På skolan finns det en person, Osman, modersmålsläraren, som Rami position-

erar som viktig för honom och för hans mamma. Han berättar mycket om att 

det betyder mycket för honom att dels få undervisning i modersmål för första 

gången under sin skoltid, dels att det finns någon på skolan som mamma kan 

prata med. Rami positionerar hela tiden sig själv, som någon som tar ansvar för 
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sin mamma. Han är orolig för henne, samtidigt som han är mycket stolt: ” Hon 

är modig. Inte som andra mammor.”. Rami beskriver också modersmålet med 

Osman som ett tillfälle att tala om språk, vilket Rami gör också med mig under 

intervjuerna. Han intresserar sig för vad saker heter på olika språk och gör jäm-

förelser. Han beskriver hur han och hans mamma lärde sig svenska. I Stock-

holm hade han kompisar som talade många olika språk.    

 

I Ramis berättelse blir det tydligt hur tillhörighet är något som villkoras och 

förhandlas och som ständigt tar sig nya former och utmanas.  Rami har fått nya 

klasskamrater, men ingen ny kompis. Klasskamraterna är några man blir place-

rad tillsammans med, men som det inte är säkert att man känner, vill vara med 

eller litar på. Ramis berättelse handlar mycket om besvikelse över att det är så 

svårt att få nya kompisar i Viken. Han säger: ”Mamma trodde att jag skulle få 

mer, liksom svenska kompisar eller så. Man får inte det i Viken. Jag vet faktiskt 

inte varför. Vet du det?”.  Rami förklarar det med att man får kompisar som 

bor där man bor och på Fågelsången är det många barn som flyttar in och flyt-

tar ut igen i snabb takt.  I Ramis berättelse framstår tillhörighet och kamratge-

menskap som villkorad av var man själv bor och var andra barn bor. Många av 

barnen i både Viken och Åbyn beskriver det som stigmatiserande att just bo i 

lägenhet, eftersom de flesta andra bor i egna hus. Man blir olik genom att bo i 

lägenhet.  

 

Rami positionerar sig också som olik på andra sätt. Han beskriver det som att 

han förhandlar med sig själv. Å ena sidan är han stolt över vem han här och att 

”Gud skapade mig så här”, å andra sidan frågar han mig: ”Men tycker du jag är 

kort, lång, normal?  Var ärlig. Jag tycker att jag är så kort. Tror du inte att det 

finns typ som någon tablett man blir lång av? Det är inget kul att vara kortare 

än de andra. Jag känner att de andra tycker det.”. Också av hur man ser ut, i det 

här fallet hur lång eller kort man är, blir ett villkor för känsla av tillhörighet. 

 

Historien om hunden 

 

Nästa steg i analysen fokuserar hur Rami positionerar sig i relation till mig i 

samtalet, det vill säga med fokus på hur berättelsen berättas. I Ramis berättelse 

framträder både det motsatta och det motsägelsefulla (se exempelvis Greimas, 

1987; Mishler, 1999). Han sätter det urbana i motsats till det rurala och för-

handlingar om gemenskap och ensamhet, men det finns också motsägelse i 
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samma motsatser. I Ramis berättelse framträder också de motsatta ”värsting” 

och ”gentleman” och hur Rami positionerar sig växlar när han berättar. Rami 

beskriver det som att det var problem i Stockholm, han bråkade och hade ”fel” 

kompisar. Han positionerar sin mamma som ovanligt modig. Han är stolt över 

henne och han förstår att det var ett stort beslut hon tog när de flyttade till Vi-

ken. I Ramis berättelse framträder flera konfliktlinjer, eller motsägelser, som 

han hanterar på olika sätt, och Ramis berättelse handlar mycket om hur han 

löser det som inte går ihop för honom. Det försonande i Ramis fall, som skulle 

lösa konflikten, är om han blir ”en gentleman” som han uttrycker det. Han sä-

ger att han har kämpat. I berättelsen resonerar han om att det handlar om hur 

man själv väljer att vara, inte om vilken skola man går på eller var man bor. 

Hans poäng framstår vara att det spelar ingen roll var man bor, som invandrare 

hamnar man bland andra invandrare och ”white trash” och överallt finns ”då-

liga människor”. I Viken finns ”raggarna” och i Stockholm finns ”maffian”. 

Ramis berättelse om hundarna blir hans sätt att berätta om det här. Farliga hun-

dar finns överallt. Historierna om hundarna blir i Ramis berättelse en metafor 

för motsägelsen i polariseringen mellan det urbana och rurala. ”I Stockholm där 

jag bodde lekte vi med en kompis hund, en pitbull. Ingen annan ras, bara pit-

bull, jättefarlig. (---) chefen, alltså han röker och så, han är ung. Han tror att han 

är tung, cool liksom. (---) Men det finns en hund här också, en amstaff någon-

ting, som är också farlig. (---) Den bor på Fågelsången.”.  Rami har en själv, en 

pitbull, som han visar på bild i mobilen och som framträder som en viktig sym-

bol för Rami. Det är en hund som ger muskler i både bildlig och bokstavlig 

bemärkelse. Rami beskriver hur han är orolig för att han är kortare än de andra 

barnen. Och samtidigt som han beskriver att han inte är stökig i skolan längre, 

undrar han om ”dom” skulle säga att han är den ”värsta” och ”dåligaste” på 

skolan. I Stockholm och i Viken finns lika mycket att vara rädd för, men i 

Stockholm finns samhörigheten och dit åker Rami när han åker ”hem”.  

 

Ett utmärkande drag i Ramis sätt att berätta är att han hela tiden ställer frågor 

till mig. Han adresserar mig och utmanar mig. Ibland är frågorna mer retoriska, 

ibland mer autentiska: ”Jag fattar inte, varför vill man ha häng?”, ”Vet du hur 

många samtal jag hade?”,” Vet du det?”, ”Tror du på Gud?”, ”Men tycker du 

jag är kort, lång, normal?”, ”Tror du inte att det finns typ som någon tablett 

man blir lång av?”, ” Förstår du vad jag menar?”, ” Vad skulle du göra om nå-

gon sa någonting taskigt om din familj?”, ” Vad skulle du göra med den?”, ” Ska 

jag säga alla, eller?”, ”Men vet du vem är den värsta här i Vikenskolan? Som är 

den dåligaste här, eller som är bråkigast?” . Jag ser det som Ramis sätt att också 
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positionera sig i relation till mig i samtalet. Han positionerar sig som någon som 

inte bara lydigt svarar på mina frågor och berättar om sig själv för mig, utan han 

vill se mig som en jämbördig deltagare i samtalet och då får jag också svara på 

hans frågor och berätta om mig själv. Rami vill gärna styra samtalet. Han visar 

bilder i mobilen och berättar om det som engagerar honom. I intervjusamtalen 

positionerar han sig på olika sätt som ”värstingen” som har blivit gentleman. 

Han visar mig, bland annat genom att leka och spela rollspel, hur han har bråkat 

och varit orolig. När han blir arg slåss han. Mycket av det Rami visar mig i mo-

bilen och många av rollspelen handlar om maffia och kriminella. ”Jag är lite 

intresserad av gangster och maffia också, men jag skulle inte vilja bli sån, aldrig. 

Jag vill få bra betyg. Jag vet varför de blev maffia, de hade inte bra betyg. Dom 

hoppade av skolan när de gick i typ åttan. Jag vill få ett bra jobb här, jag vill bli 

som en ingenjör, eller veterinärer. Jag tycker om hundar och djur.”.  

 

Rami har ett annat sätt att hantera det som inte alltid går ihop för honom, näm-

ligen med humor. Humor är ett sätt för Rami att positionera sig med distans i 

samtalet: ”Tjena” och ”Allergi, bla-bla-bla”, säger han när han berättar om när 

han och hans mamma skulle grilla på balkongen och ”raggarna med häng” 

kommer och talar om att de inte tål rök.  Han använder också ofta humor när 

han positionerar sig som pojke. ”Tror du inte att det finns typ som någon ta-

blett man blir lång av?”, säger han när han berättar om hur han tycker att det 

känns som om de andra barnen tycker att han kort. Det är en del av det utan-

förskap han känner i Viken, och i Ramis berättande framträder det på det här 

sättet.  

 

 

”Jag fick vänner direkt…” 

 

Detta är den sista berättelsen jag väljer att presentera i det här kapitlet. Pah är 

13 år och bor i Åbyn. Hon kom till Sverige för sex år sedan.  

 

Vi kom till Sverige när jag var sju år. Vi är karener, från Burma. Vårt språk är 

karen. I Thailand bodde vi i hus som var byggda av trä. Vi flyttade till Sverige 

för vi inte hade så bra där. Vi var fattiga. Vi hade inte mat. Jag kommer ihåg det. 

Vi kunde inte äta för vi hade inte råd. Har du sett den julkalendern? Hennes 

pappa kan inte köpa mat. (min anm. Tjuvarnas jul, TV:s julkalender 2011).  
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Det första jag såg var snön och jag visste inte att det skulle se ut sådär. Jag 

tyckte det var stort här. Där vi bodde i Thailand, det är mindre hus och så. Vi 

fick Fanta och pizza. Det smakade annorlunda. Jag fick börja skolan här i Åbyn 

med en gång. Då var det hemskt. Jag saknade mina föräldrar. Jag var rädd och 

så. Jag gick i skolan lite i Thailand. Det fanns kompisar, men dom var inte snälla 

mot mig. För dom gillar inte dom som kommer från Burma. Dom bad mig 

köpa glass åt dom och så. Dom lurade mig och tog saker och sånt. En gång tog 

en min sko. Man måste ha samma kläder i skolan. Vi kunde inte köpa en ny. Jag 

var jätterädd.  

 

Här i Åbyn fick jag vänner direkt. Dom lärde mig svenska. Visade med händer 

och så. Först tog det lång tid att lära sig svenska, men sen gick det jättesnabbt. 

Dom skojar ibland när man säger fel och så. Min fröken var snäll. Hon frågade 

hur det var och sånt. Fast jag kunde inte berätta för jag kunde inte mycket 

svenska då. Vi fick en kontaktfamilj också. Vi brukade sova över hos deras 

barn. Dom sa att man har sovkläder i Sverige, pyjamaser och sånt. När jag sov 

hos dom, då fick vi låna sovkläder. I Burma sover man i vad som helst. Om det 

blir för varmt tar man av. Min tremänning, hon som bor i en annan stad, hon 

berättade att hos dom var det en karen, han hade pyjamas på sig i skolan. Han 

visste inte först. Dom har liksom inte sovkläder, dom kan sova med jeans och 

allting. Dom har inte bestämda kläder. 

 

Det är bättre här i Sverige. Jag känner mig trygg här i Åbyn. Jag har kompisar 

och vi har kontaktfamiljen och kyrkan. Det kommer en Thailand-buss hit också 

så man kan köpa mat. Varannan fredag. Min pappa har fått ett jobb nu också. 

Han städar. Det är ett riktigt jobb. Inte praktik.  

 

Alla i min klass är ett år yngre. Därför går min lillasyster i samma klass för vi går 

två år blandat. Jag tycker det är lite konstigt. Hon är alltid med vart man än går. 

Hon hänger alltid med oss. Mina bästa kompisar är Josefine, Madeleine och 

Evelina. Vi är jämt på rasterna. Dom är lätt att prata med. Vi förhör varandra 

på läxorna också. Ibland blir jag lite utanför. Med språket och sånt. Och när 

dom pratar om spel, om vilka spel dom har och så. Jag har inte så mycket.  

 

Jag har varit hemma hos dom, men vi brukar vara ute. Ibland bakar vi. Jag vill 

inte att dom ska komma hem till mig. Det är aldrig städat. Det ligger skor över-

allt och sånt. Och min lillasysters saker. Det är bara pappa som kan prata också 

med dom. Han kan bara lite ”Hej, hur mår du?” och lite sånt. Mamma kan inte. 
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Man får översätta hela tiden. Det är jobbigt. Jag gillar inte det. Jag vill inte det 

ibland. I Konsum, när alla står i kön och tittar på oss. Dom har andra kläder 

också, min mamma och pappa. 

 

Jag går på tonår också en gång i veckan. I kyrkan. Man får börja när man är tret-

ton. Min lillasyster får vara med för att hon är med mig. Mamma och pappa 

känner dom som är med i kyrkan. Vi är hos dom ibland. 

 

Jag tror inte att jag kommer att bo kvar här i Åbyn när jag blir stor i alla fall. Jag 

vill bo någonstans det finns andra karener. Som är i min ålder. Det är lättare att 

prata med dom som är karener ibland. Dom kan skämta och man förstår skäm-

tet och så. Och man kanske inte hittar så lätt jobb här i Åbyn heller.  Jag vill bli 

frisör. Kanske. 

 

Pah var en av dem som ville träffa mig, innan hon bestämde sig för om hon 

ville delta i studien eller inte. Under hela första intervjun var hon mycket avvak-

tande och tyst. Hon svarade mest ”Mm”, nickade eller skakade på huvudet.  

Hon iakttog mig intensivt och jag kände tydligt att hon inte hade bestämt sig 

för om hon ville prata med mig överhuvudtaget. Redan vid andra intervjun var 

det annorlunda. Hon hade med sig en broschyr som handlade om den karenska 

minoriteten i Sverige och även om hon fortfarande mest svarar ”Mm”, märker 

jag ganska snart att det betyder helt olika saker beroende på röststyrka, tonläge, 

intensitet, blick, gester och minspel. Ibland betyder det ”Ja”, ibland ”Nej”, 

ibland ”Vet inte” och ibland betyder det att vi pratar om något viktigt och 

ibland inte. Ibland betyder det att hon vill fortsätta att prata om det vi pratar 

om och ibland inte. Det är ganska klart och tydligt i intervjusituationen, men 

det ställer särskilda krav på mig, att jag ska driva samtalet framåt och formulera 

det vi pratar om i ord. Emellanåt tar Pah över ordet och då berättar hon sakta, 

men engagerat och är noggrann med hur hon formulerar sig. När vi skiljdes åt 

efter sista intervjun vände hon sig om mot mig och log och sa spontant ”Tack 

för att jag fick berätta!”. 

 

Lika värde - Lika kläder 

 

Det första steget i analysen fokuserar vilka karaktärer som finns med i berättel-

sen och hur de positioneras i förhållande till varandra i berättelsen. Det finns 

flera karaktärer som framträder som viktiga i Pahs berättelse. Pahs familj med 
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mamma, pappa och två yngre systrar som bor i Åbyn, mormor i Burma, släk-

tingar i Thailand och i Australien, den karenska gemenskapen i Sverige, kon-

taktfamiljen och församlingen i Åbyn, de tre bästa kompisarna i skolan och 

SVA-läraren Margareta. Pah och hennes familj positioneras i det Pah berättar 

som del av dels den karenska gemenskapen i Sverige och dels kyrkans gemen-

skap i Åbyn. Kompisarna i den karenska gemenskapen är viktiga för Pah: ”Jag 

vill bo någonstans det finns andra karener. Som är i min ålder. Det är lättare att 

prata med dom som är karener ibland. De kan skämta och man förstår skämtet 

och så.”. Det finns en gemensam referensram. 

 

Pah positionerar Åbyn som en plats där hon känner sig trygg och ”hemma”.  

Hon berättar att hon fick kompisar direkt. Pah beskriver hur hon tyckte att det 

var spännande att komma till Åbyn. Det starkaste minnet var att de fick Fanta 

och pizza. Hon hade aldrig ätit det förut. ”Det första jag såg var snön och jag 

visste inte att det skulle se ut sådär. Jag tyckte det var stort här. Där vi bodde i 

Thailand, det är mindre hus och så. Jag fick börja skolan här i Åbyn med en 

gång. Då var det hemskt. Jag saknade mina föräldrar. Jag var rädd och så. Jag 

gick i skolan lite i Thailand. Det fanns kompisar, men dom var inte snälla mot 

mig. För dom gillar inte dom som kommer från Burma. Dom bad mig köpa 

glass åt dom och så. Dom lurade mig och tog saker och sånt. En gång tog en 

min sko. Man måste ha samma kläder i skolan. Vi kunde inte köpa en ny. Jag 

var jätterädd.” Pah har erfarenhet av att vara del av en utsatt minoritet. Hon 

upprepar i intervjusamtalet att ”Det är bättre här i Sverige. Jag känner mig trygg 

här i Åbyn.”. Hon positionerar sig som någon som har gått från utanförskap till 

innanförskap och som någon som inte behöver vara rädd längre.  
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Figur 6. Pahs nätverkskarta 

 

En viktig del i skapandet av sociala relationer handlar om inträde, det vill säga 

hur man tar sig in i olika sociala situationer för att få vara med (Bliding, 2004; 

Corsaro, 2011). Barnens ständigt pågående relationella arbete i skolan handlar 

om att försöka skapa samhörighet och gemenskap med andra. Villkor för relat-

ionsarbetet blir synligt i barnens berättelser och är en del av barnens vardag. 

Man väljer vem man ska arbeta med i klassrummet, vem man ska vara med på 

rasten eller efter skolan. Det är ett sätt att positionera sig.  Man visar att man 

hör ihop och vem man vill vara med. Pahs berättelse innehåller exempel från 

hennes skoltid, både i Thailand och Åbyn. I Åbyn har hon tre bästa kompisar 

som hon kan lita på. Dom har hjälpt Pah med språket, de är på rasterna och på 

fritiden, de hjälper varandra med läxor och pratar om allt. Pah positionerar sig i 

relation till kamratrelationer som en insider.  

 

Historien om pyjamasen 

 

Som nästa steg i analysen fokuserar jag hur barnen positionerar sig i relation till 

mig i intervjusamtalet. I första intervjusamtalet är Pah mycket tyst och avvak-

tande. Till andra intervjusamtalet har hon tagit med sig en broschyr som berät-

tar om den karenska minoritetens situation i Burma och i Sverige. Det är ett sätt 
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att positionera sig som stolt. Hon vill att jag ska läsa den och hon vill berätta 

om sitt ursprung. Hon berättar att hennes pappa aldrig har fått gå i skolan och 

att hennes mamma fick lära sig läsa och skriva på burmesiska, som inte var 

hennes språk. Hon berättar om sin mormor i Burma, som hon växte upp hos. 

Hon berättar att hennes mormor berättade sagor för henne. Hon kommer ihåg 

flera av dem. Spontant börjar hon berätta en saga för mig om en anka, med en 

tydlig sensmoral som slutkläm. En slutkläm där jag tolkar det som att ankan får 

symbolisera den förtryckande regimen, som till slut blir så uppblåst att den till 

slut spricker. Samtidigt är det en rolig historia om en anka som är dålig i magen 

och till slut spricker av alla gaser i en enda stor ’brakfis’. Pah berättar sagan på 

svenska och det är fantastiskt att se henne när hon berättar. Hon ändrar rösten 

beroende på vem hon ger röst i sagan och hon gör rörelser med hela kroppen 

och skrattar och spexar. Hon säger att hon brukar berätta den för sin lillasyster. 

Utan att hon uttryckligen säger det upplever jag att detta är ett sätt för Pah att 

positionera sig i relation till mig i samtalet. Hon väntar inte bara på mina frågor, 

utan hon tar över för att visa mig att hon har annat att berätta om än det jag 

frågar efter. Hon är stolt.  

 

Pah positionerar sig som någon som tycker om att fixa med kläder och lånar av 

sin syster och som älskar hår, smink och kläder, även om hon inte har så myck-

et. ”Jag vill bli frisör.”, säger hon.  Pahs berättelse handlar överhuvudtaget 

mycket om betydelsen av ’rätt’ kläder. ”En gång tog en min sko. Man måste ha 

samma kläder i skolan. Vi kunde inte köpa en ny. Jag var jätterädd.” I skolan i 

Thailand kunde det få riktigt allvarliga konsekvenser att inte ha rätt kläder. Pah 

beskriver också osäkerhet inför det fysiska, som kan leda till att man gör bort 

sig: ”Vi fick en kontaktfamilj också. Vi brukade sova över hos deras barn. Dom 

sa att man har sovkläder i Sverige, pyjamaser och sånt. När jag sov hos dom, då 

fick vi låna sovkläder. I Burma sover man i vad som helst. Om det blir för 

varmt tar man av. Min tremänning, hon som bor i en annan stad, hon berättade 

att hos dom var det en karen, han hade pyjamas på sig i skolan. Han visste inte 

först. Dom har liksom inte sovkläder, dom kan sova med jeans och allting. 

Dom har inte bestämda kläder.” Pah positionerar sin familj som en familj som 

avviker i Åbyn. Hon vill inte att kompisarna ska komma hem till henne. Hon 

beskriver det som att det ser annorlunda ut och att hennes föräldrar inte kan 

prata med kompisarna. Hon vill inte alltid vara den som får översätta. ”Jag vill 

inte det ibland. I Konsum, när alla står i kön och tittar på oss. Dom har andra 

kläder också, min mamma och pappa.”.  
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Genom att berätta de här historierna om pyjamasen görs det möjligt för Pah att 

berätta om något komplext och samtidigt känsligt i intervjusamtalet. Historien 

om pyjamasen fungerar metaforiskt som ett sätt för Pah att beskriva sina erfa-

renheter för mig och få mig att förstå med hjälp av något konkret. Om man 

upplever att man gör bort sig kan det leda till skamkänslor och det är en emot-

ion som framträder när Pah berättar om kläder och om att se annorlunda ut 

och inte ha det de andra har. Jag tolkar det också som en positionering i relation 

till mig, när Pah vänder sig om efter att vi har avslutat sista intervjusamtalet och 

säger ”Tack för att jag fick berätta!”. Det betyder något att få berätta sin historia 

och genom att tacka mig positionerar hon mig som den som har lyssnat. Hon 

positionerar sig själv som den som har gett mig sin historia. Det innebär också 

att jag har ett ansvar för att förvalta den på ett värdigt sätt. 

 

 

Känsla av tillhörighet - villkor och handlingsmöjligheter 

 

Min ambition med detta kapitel är att förstå kompisrelationer i och utanför sko-

lan som dilemmarum i barnens vardag och därmed besvara de forskningsfrågor 

som studien ställer: Vad i barnens berättelser om sin vardag får betydelse för 

känsla av tillhörighet? samt Vilka villkor och handlingsmöjligheter i relation till 

känsla av tillhörighet framträder i barnens berättelser? För att överhuvudtaget 

komma dithän att man kan tala om kompisrelationer krävs något av samtalet 

och också flera samtal. I berättande och berättelser kommer ofta de negativa 

känslorna till uttryck, det vill säga det som innebär svårigheter. Positiva känslor 

som att känna sig uppskattad, omtyckt och respekterad finns det sällan samma 

önskan att tala om. Det är angeläget att förstå vad kompisrelationer betyder för 

känsla av tillhörighet i skolan och hur livserfarenheter och den samhällskontext 

som barnen är del av får betydelse. Barnen ser på sig själva i relation till dem de 

möter och förhandlingar om hur man passar in tillsammans med andra, i syfte 

att känna tillhörighet, att vara omtyckt och känna sig inkluderad (Bliding, 2004; 

Corsaro, 2011). Just emotioner kan ses som uttryck för vad som är viktigt för 

oss i olika situationer och hur vi uppfattar tillvaron och det som vi tycker är 

värdefullt (Nussbaum, 2001). Att känna sorg och saknad är på så vis ett uttryck 

för att man har förlorat något av betydelse och att känna ilska kan handla om 

att man känner sig kränkt över hur man blir behandlad. Ett analytiskt fokus på 

emotioner är därför användbart för att bättre kunna förstå barns erfarenheter 

och kan också visa på drivkrafter till förändring. 
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I barnens berättelser synliggörs flera aspekter av hur inträde i kamratgemenskap 

villkoras och mycket hänger samman med migrationens villkor, men också med 

villkor på den mindre orten. Migration innebär för de flesta barn en barndom i 

rörelse. Inträde i kamratgemenskap villkoras av att migration innebär att vara på 

främmande platser och i nya relationer ofta upprepade gånger (Bak & von 

Brömssen, 2013). I berättelserna framträder att barnen har en bild av att det tar 

tid att få och bli kompisar och hur de måste frambinga stort tålamod. Hur man 

ska vara för att vara en bra och ”rätt” kompis kan se olika ut för varje barn. Det 

de här fyra barnen beskriver är ett omfattande relationellt och emotionellt ar-

bete för att få inträde i kamratgemenskap, men det som också framträder är hur 

de försöker förstå sina egna villkor i en specifik kontext, nämligen på den 

mindre orten.  I barnens berättelser framträder, om inte explicit så i alla fall im-

plicit, att deras föräldrar har valt att bo kvar på den mindre orten för att barnen 

ska ha en trygg uppväxtmiljö och för att de ska få träffa svenska barn. Det in-

nebär att man som vuxen, förmodligen, för egen del väljer bort möjligheten att 

vara omgiven av fler landsmän och större möjligheter till arbete. 

 

Barnen har berättat om platser som har betydelse för dem och som påverkar 

dem på ett eller annat sätt, till exempel Vikenvallen och Lokalen. Det är platser 

som ger möjlighet till gemenskap. Berättelserna om Fågelsången visar hur bo-

stadsområdets utformning påverkar vilka kompisar man möter och var barnen 

kan vistas för att möta kompisar (se exempelvis van der Burgt, 2006). Om man 

får sällskap till skolan villkoras av var skolan är belägen i förhållande till hem-

met, om det finns cykelväg och man har en cykel, om klasskompisarna bor där 

man själv bor och om man överhuvudtaget har någon kompis att cykla med. 

Liksom i tidigare forskning framträder också i mitt material platser som viktiga 

för självkänslan (Bunar, 2008; K. Gustafson, 2006; Haglund, 2005). Om inga 

etniskt svenska barn bor där man själv bor, finns mindre möjlighet att träffa 

dem vare sig på väg till och från skolan eller på fritiden. Om de allra flesta barn 

på orten inte bor i en lägenhet, blir det också något som gör att man känner sig 

annorlunda.  

 

Lokalen beskrivs som en viktig samlingsplats för de arabisktalande flickorna i 

Viken. Det är en samlingsplats för både män, kvinnor, pojkar och flickor, men 

det är bara flickorna som nämner den och de träffas där på lördagar. De flickor 

som deltar i den här studien beskriver hur kamratrelationer villkoras av både 

kön, religion och tradition. För de arabisktalande, muslimska flickorna blir Lo-
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kalen en plats där de känner tillhörighet och på samma sätt för de karenska 

flickorna erbjuder gemenskapen i frikyrkan i Åbyn gemenskap och känsla av 

tillhörighet. Rania som inte är muslim, men ändå tillbringar sina lördagar i Lo-

kalen, beskriver tydligt hur hon ser sjalen som det som villkorar inträde i kam-

ratgemenskap med svenska barn i Viken. Att hon inte bär sjal, ser hon som för-

klaringen till att hon har svenska kompisar i skolan, medan de andra flickorna 

inte har det. Jag har intervjuat fler flickor i studien om kompisrelationer. De 

andra flickorna från Irak bär sjal och beskriver på olika sätt sina erfarenheter av 

att inte ha svenska kompisar. De relaterar det inte till sjalen utan till andra saker. 

Så här säger Yasmine, som är 11 år och född i Viken: 

 

Jag skulle vilja ha fler svenska kompisar fast det går inte. Det är typ tjejer med 

killar och jag brukar inte vara mest med killar. Alltså svenska killar, mest med 

mina kusiner. Det är svårt för mig att vara med svenska tjejer för dom är med 

svenska killar också. (---) Det har aldrig varit nån svensk kompis hemma hos 

mig. Jag har aldrig tänkt på det.  

 

Så här säger Ranna, 10 år och född i Viken: 

 

Jag leker inte med svenskar. Inte i skolan och inte hemma. Jag leker inte med 

dom eller något sånt. Vi känner inte varandra, eller något sånt. Jag vill inte leka 

med dom jag inte känner. Dom andra tjejerna, dom berättar inte så mycket ro-

liga saker. (---) Jag gillar arabiska kompisar, jag känner dom och jag känner de-

ras mamma och sånt, alltså jag brukar vara hos dom. Vi bor nära varandra när 

vi leker också hemma. På Fågelsången. Fast när jag bodde i Skåne så var det en 

som heter Sabina och hon var svensk. Vi hade henne hemma hos oss och vi 

körde bowling och sånt, vi hade colaflaskor och ställde dom, så kastade vi med 

en boll och så. Så sa jag, ”det här rummet kommer bli till en bowlingsplan”, då 

började vi skratta. Jag var också hemma hos dom. Dom hade kaniner och jag 

fick se på dom.  Men det har inte varit så här i Viken.   

 

Ingen av pojkarna berättar om Lokalen som en plats av särskilt stor betydelse 

för känsla av tillhörighet. Däremot deltar nästan alla pojkar i olika idrottsaktivi-

teter, som fotboll, innebandy och taekwando. Samtidigt som de berättar att de 

är intresserade av själv idrottaktiviteten, berättar de också att det är ett sätt att 

lära känna andra svenska barn och deras föräldrar. För pojkarna blir idrotten ett 

villkor för inträde i kamratgemenskap, men ett villkor för att delta i idrottaktivi-

teter om man bor i Viken eller Åbyn är att man har möjlighet att få skjuts till 
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träningar och att man har möjlighet att köpa den utrustning som krävs. En in-

nebandyklubba och glasögon är villkor för inträde i innebandyns gemenskap. Så 

här berättar Houssein, 10 år och född i Viken: 

 

Jag går i Viken FK. Fast vi är sämre än dom i stan. Dom är jättesvåra. När vi 

möter dom vinner de säkert. Nu har vi vinterträning inne i Vikenhallen. Vi trä-

nar två gånger i veckan. Det är kul. Det kommer andra som går i fyran på andra 

skolor också. Det är roligast att göra straff och köra match. Och så var vi med i 

en cup. Jag fick medalj. Alla lag fick medalj. Jag brukar få åka med en kompis 

pappa till matcher. Han är svensk. (---). Jag ska börja i innebandy också. Dom 

har börjat, men jag har inte börjat från början. Det är i Håbyn. Man måste åka 

bil.  Jag går med Yassin. Jag fick låna en klubba och glasögon av en annan 

pojke. Fast ibland kan jag inte gå, när vi har besök av olika kusiner och så.  

 

Likhet är något som ofta förs fram som viktigt i studier om kamratgemenskap 

och det kan handla om både yttre och inre likhet (Anderson, 2000; Bliding, 

2004; Gilliam, 2009; Romme Larsen, 2011).  Det kan handla om hur andra ser 

ut, som kläder, stil, sätt att tala och så vidare. I en rad antropologiska studier 

genomförda i danska skolsammanhang och som har handlat om flyktingbarn, 

har funnits att barnen hade en marginaliserad position och att de var exklude-

rade från den sociala gemenskapen hos klassens etniskt danska elever (Ander-

son, 2000; Gilliam, 2009).  I Romme Larsens studie (2011; 2013), där samman-

hanget är dansk rural kontext, observerades dock att barnen var både omtyckta 

och inkluderade och att merparten av barnen hade en bästa kompis. I studierna 

förs värderingar kring just likhet fram och att barnen visade en stor önskan om 

att vara och kunna göra som sina jämnåriga kamrater. Det kunde handla om allt 

ifrån att ha samma saker, delta i samma fritidsaktiviteter till att äta samma mat 

som sina danska jämnåriga. Denna strävan efter likhet var också tongivande hos 

de vuxna som mötte barnen i skolan och i lokalsamhället och Romme Larsen 

beskriver den som ett danskhetsprojekt (2011).  I mitt material ser det olika ut och 

variationen är stor när det gäller barnens erfarenheter av hur inkluderade i ge-

menskapen de känner sig både i och utanför skolan. För många framstår det 

som mycket viktigt att få möjlighet att vara både olika och lika. För Pah och 

Rania är det viktigt att ha samma kläder som de svenska flickorna i Åbyn re-

spektive Viken, men för Yasmine och Ranna (se ovan) är sjalen det viktigaste 

och som de är mycket stolta över. De berättar att i Viken utmärker man sig om 

man bär sjal. Så här säger Zarah, 13 år och född i Viken: 
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Ibland när jag går i Viken känns det som dom bara ser sjalen. Dom tittar. Dom 

ser inte att det är just jag. 

 

När Yassin under intervjun pekar på sin hud, för att förklara varför han inte ges 

inträde i kamratgemenskapen, blir det tydligt att han ser hudfärg som villkor för 

inträde. Rasifiering och andra processer av andrefiering som är exkluderande är 

något som flera av barnen beskriver att de måste hantera i sin vardag. Det är 

ofta vid konflikter de beskriver att de andra barnen tar till verbala uttryck som 

”neger”, ”arab”, ”åk hem” och liknande. Rasifiering och andrefiering är kom-

plexa processer. Rapporter från olika länder visar ökat rasistiskt beteende i sko-

lor (Ní Laoire m fl, 2011).  

 

När Rami berättar om hur han tror att de andra tycker att han är kort, handlar 

det också om likhet och olikhet och om att utmärka sig till utseendet. Tillhörig-

het villkoras för de flesta av barnen av att de på den mindre orten där de bor är 

helt ensamma i det de positionerar som ”sin kategori”, som exempelvis från 

Sudan, från Afghanistan, som mandé eller som karen.  Det blir sociala position-

er, som förhandlas och barnen söker efter en position i förhållande till varandra. 

Den mindre orten skapar villkoren för hur positioneringen blir. Forskning om 

barns kamratrelationer visar hur det sociala sammanhanget har stor betydelse 

för hur barn rangordnar sig i förhållande till varandra och om några ses som 

mindre attraktiva att vara med (se exempelvis Jonsdottir, 2007). Status i kamrat-

gruppen ger makt och därmed rättigheter. Barnen skapar tysta överenskommel-

ser som anger vem det är möjligt att försvara sin rätt gentemot (se exempelvis 

Johansson, 2003). Barn söker kontakt med andra barn för att skapa relationer, 

men alla barn gör det inte med alla, vilket också syns i mitt material. Det är i 

stor utsträckning de andra barnen med migrationsbakgrund, som också bor i 

samma område, man leker med och är med, särskilt på fritiden. Corsaro (1985; 

2011) visar i sina studier av barn i förskolan hur två intressen framträder hos 

barn, nämligen att socialt delta samt att försvara det han kallar för interaktions-

utrymme. Han använder detta begrepp, ’interactive space’, för att beskriva det 

pågående samspelet och visar hur barn använder olika strategier för att få till-

träde till detta interaktionsutrymme, ’access strategies. Det innebär en form av 

sorteringsarbete och Bliding (2004) kallar det för ett relationsprojekt, som pågår 

ständigt och parallellt och integrerat med att vara elev i skolan. På olika platser 

är det olika vem som har högst status, ses som duktigast, tuffast, snyggast och 

så vidare och det är ett relationsprojekt som pågår både i skolan och på fritiden. 

Mycket av det barnen berättar om handlar om att skapa kamratallianser och att 

skydda interaktionsutrymmet (Corsaro, 2011).  
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Corsaro (2003) visar också hur de barn som blivit mer vana att få tillträde inte i 

så stor utsträckning behöver försvara sitt interaktionsutrymme. Några av bar-

nen i den här studien berättar om att de nästan inför varje rast måste pröva vem 

de kan få vara tillsammans med och det arbetet upptar tid och koncentration 

under hela skoldagen. Om man inte har någon att vara med i klassen, löser man 

ofta det genom att vara med småsyskon eller yngre barn som finns på skolan. 

Många av barnen är alltid med andra barn med migrationsbakgrund, även om 

de inte tillhör klassen. Garpelin (2003) skriver i sin bok om klasskamrater, ge-

menskap och marginalisering, att frågan om att duga eller inte duga i kompisar-

nas ögon blir en fråga om överlevnad. De som har kompisar har ett helt annat 

utgångsläge i sitt vardagsliv i och utanför skolan.  

 

För barn med migrationsbakgrund blir också språket ett villkor. Samtidigt är det 

också enkelt att skylla på att barnen inte kan språket om de inte blir inkluderade 

i kamratgemenskapen. Man talar ibland till och med om linguicism (Skutnabb-

Kangas, 1980; 2000), vilket innebär att någon diskrimineras på grund av hur han 

eller hon använder språket, som exempelvis syntax, accent eller ordförråd. Det 

handlar om att man drar slutsatser om sådant som social status med utgångs-

punkt i hur någon använder språket. I min studie är många av barnen födda i 

Sverige och samtliga barn har ett väl fungerande vardagsflyt i språket, vilket 

innebär att det blir ännu mer tydligt att så som barnens kompisrelationer gestal-

tar sig inte i första hand handlar om hur mycket svenska de kan. Detta är det 

heller inte något av barnen som beskriver.  

 

Alla barn berättar på ett eller annat sätt om hur det får betydelse vilka vuxna 

som finns i skolan och vad de gör och säger. De frågar både efter att bli sedda 

av vuxna och efter vuxna som omsorgsfulla auktoriteter. Ibland verkar det vara 

svårt och till och med meningslöst för vuxna att göra något åt kamratgemen-

skap i skolan och ibland inte. Ibland verkar det som om lärarna hålls utanför, 

inget kan göras och då blir det ingen idé att berätta. Relationen mellan lärare 

och elever är viktig i barnens berättelser och lärarens förmåga att göra klassen 

till en gemenskap är avgörande för att en pedagogisk praktik formas där man 

når de demokratiska mål som finns i skolan (se exempelvis Widigson, 2013). 

Både barnen och lärarna blir tydliga subjekt i barnens berättelser. I viss forsk-

ning har lyfts fram hur man menar att lärare överbeskyddar barn med migrat-

ionsbakgrund och därmed bidrar till att konstruera dem som sårbara (se exem-

pelvis Romme Larsen, 2011). Det är en viktig kritik, menar jag, eftersom barn 

också har andra behov än att ses som sårbara. Frågan är om det ena behöver 
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utesluta det andra. Frågan är om detta är ett problem för den normkritiske 

vuxne eller om det är det för de barn det handlar om (Trondman, 2013).  Flera 

av barnen i studien uttrycker tydligt att det får betydelse vad vuxna gör i skolan.  

 

Samtidigt syns i barnens berättelser hur de också utmanar och ifrågasätter de 

också vuxnas auktoritet, som en del i strävan efter självständighet. Den dimens-

ionen finns ibland annat Ramis berättelse: 

 

Skolan var bättre i Stockholm. Vi körde fotboll nästan hela tiden. Hela, hela 

skolan. Det var sån här lång korridor där också och det var många, många barn 

där. Det är inte som Vikenskolan. I min gamla skola busade vi, ibland gjorde vi 

det överdrivet och man skulle inte skvallra. Men de är strängare här i Viken. 

Mer regler. Där får man ha mobilen. 

 

För barnen i den här studien är det angeläget att bli accepterade i kamratgrup-

pen och få vara med i en gemenskap. Att vara inkluderad betyder att få tillhöra 

och frågan är hur och om vuxna i skolan kan bestämma att alla ska få vara med. 

En dimension av detta dilemma är att man då också rubbar villkoren för att 

barnen ska få behålla den gemenskap de har skapat. På olika sätt skyddar barn 

sitt umgänge med andra barn mot intrång från vuxna (Corsaro, 2011).  

 

Sammanfattning 

 

I det här kapitlet har jag visat hur fyra av barnen berättar om sina erfarenheter 

av kompisrelationer i och utanför skolan och hur dessa berättelser kan gestalta 

känsla av tillhörighet. Jag har velat svara på frågan om vilka villkor och hand-

lingsmöjligheter som framträder. I analysen belyser jag hur inträde i kamratge-

menskap villkoras och hur mycket hänger samman med migrationens villkor, 

men också med villkor på den mindre orten. Det de här fyra barnen beskriver 

är ett omfattande relationellt och emotionellt arbete för att få inträde i kamrat-

gemenskap. I barnens berättelser framträder att deras föräldrar tycks ha valt att 

bo på den mindre orten för att barnen ska ha en trygg uppväxtmiljö och för att 

de ska få träffa svenska barn. Barnen har berättat om platser som har betydelse 

för dem och som påverkar dem på ett eller annat sätt, till exempel Lokalen, Vi-

kenvallen och frikyrkan. Berättelserna om Fågelsången visar hur bostadsområ-

dets utformning påverkar vilka kompisar man möter och var barnen kan vistas 

för att möta kompisar. På den mindre orten avviker man genom att bo i lägen-
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het. Barnens berättelser visar hur de försöker förstå sina egna villkor i en speci-

fik kontext, nämligen på den mindre orten.  Jag har visat hur olika dimensioner 

av likhet och olikhet framträder som viktigt för kamratgemenskap och det kan 

handla om både yttre och inre likhet. Det kan handla om lika kläder, att bära sjal 

eller inte, hur lång man är och om hudfärg. Rasifiering och andra processer av 

andrefiering som är exkluderande är något som flera av barnen beskriver att de 

måste hantera i sin vardag. Det är ofta vid konflikter de beskriver att de andra 

barnen tar till verbala uttryck som ”neger”, ”arab”, ”åk hem” och liknande.  

 

Jag har diskuterat resultatet i relation till Corsaros (2011) begrepp interaktions-

utrymme och visar hur barn använder olika strategier för att få tillträde till det 

pågående samspelet. På olika platser är det olika vem som har högst status och 

det är ett relationsprojekt som pågår både i skolan och på fritiden. För pojkarna 

i studien blir idrotten en möjlighet till inträde i kamratgemenskap, men ett vill-

kor för att delta i idrottaktiviteter om man bor i Viken eller Åbyn är att man har 

möjlighet att få skjuts till träningar och att man har möjlighet att köpa den ut-

rustning som krävs.  

 

I berättelserna framträder på olika sätt hur barns handlingsutrymme och möj-

ligheter villkoras av vuxna. De har små möjligheter att vara delaktiga i beslut 

som rör migrationsprocessen.  De vuxna som finns i skolan och vad de gör och 

säger får stor betydelse och både relationen mellan lärare och elever och lära-

rens förmåga att göra klassen till en gemenskap framstår som viktig och både 

villkorar och bidrar till känsla av tillhörighet.  

 

För barnen är det viktigt att få vara både lika och olika och detta kan också ses i 

ljuset av det som jag beskriver i nästa kapitel. Precis som i det här kapitlet om 

kompisrelationer analyseras ett specifikt dilemmarum så som det framträder i 

berättelserna. Nästa kapitel handlar om resor till hemlandet, och innehåller be-

rättelser som på olika sätt kan relateras till känsla av tillhörighet i och utanför 

skolan.  
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6. Resor till hemlandet som dilemmarum 

 

 

En stor del av intervjumaterialet utgörs av berättelser om resor till hemlandet 

och barnen berättar mycket och engagerat om dessa. Genom att, liksom i det 

förra kapitlet, presentera berättelser som en form av fallbeskrivningar har jag 

också här velat behålla en helhet för att göra det möjligt att förstå erfarenheter-

nas förankring i tid och rum. Migration innebär en fysisk förflyttning från en 

plats till en annan, samtidigt som känslomässiga band till ursprunget ofta finns 

kvar. Barn med migrationsbakgrund har ofta en specifik känsla för plats, där 

känsla av tillhörighet i hög grad är kopplad till flera platser, både ”här” och 

”där”. Ofta är det band till flera länder och man kan tala om transnationella 

tillhörigheter (Gardner & Mand, 2012). Migrationshändelser är tydligt förank-

rade i tid och rum och är ofta centrala i barns livsberättelser genom att de till-

skrivs stor betydelse. Det handlar dock sällan om avgränsade händelser, utan 

om en eller flera huvudhändelser som delar i en längre process (Jonsson, 2003). 

I det här kapitlet har jag valt att fokusera något som framträder som centrala 

händelser i barnens berättelser och det är resor till hemlandet, både resor man 

har gjort och resor man drömmer om att göra. Det handlar ofta om berättelser 

med många detaljer och beskrivande drag, men också med dramatik och starka 

känslor som framträdande inslag (Skrbiš, 2008). Berättelserna är valda för att på 

olika sätt visar komplexitet och variation i vad dessa resor kan innebära och hur 

de kan spegla olika aspekter av känsla av tillhörighet.  

 

Att använda ord som ”hemma” och ”hemlandet” är inte vare sig självklart eller 

okomplicerat i studiens sammanhang (se exempelvis Bak & von Brömssen, 

2010). När det gäller barnen i den här studien säger de uteslutande ”mitt hem-

land” om föräldrarnas ursprungsländer och det är därför jag har valt den be-

nämningen. Det är inte detsamma som att det är där de säger att de känner sig 

mest ”hemma”. Vad ordet ”hemma” betyder, kan vara olika saker för olika in-

divider och oavsett om man har migrationsbakgrund eller inte kan flera platser 

refereras till som ”hemma”. Vad som räknas som familj och var den är bosatt 

har betydelse, men också den tid som man har bott på en plats. Även var man 

har sina vänner och hur man bor har betydelse för var och vad som upplevs 

som ”hemma” (Jonsson, 2003; van der Burgt, 2006). 

 

En stor del av intervjumaterialet utgörs således av berättelser om resor till hem-

landet. Under intervjusamtalen har vi bland annat tagit utgångspunkt i livslinjen 
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och då har resorna varit nyckelhändelser. Barnen beskriver med exakthet när de 

har gjort resorna och också exakt hur länge de har varat, ofta i dagar räknat. Vi 

har även använt de geografiska kartorna. Analysen i det här kapitlet presenteras 

i form av berättelser som beskriver både den mindre orten och resorna till hem-

landet. Detta för att förankra resorna i tid och rum. Huvudfokus i kapitlet är tre 

barns erfarenheter av resor de har gjort. Inledningsvis visas nedan några exem-

pel på resor som man inte har gjort, men som är påtagliga i barnens berättelser 

ändå. Så här berättar Pah, 13 år, om en resa hon drömmer om att göra i framti-

den: 

 

Min mormor bor kvar i Burma. Dom har svårt liv i Burma. Dom har inga 

pengar. Jag kommer ihåg min mormor. Hon berättade alltid sagor för mig när 

jag var liten. Om djur och människor och så. Och så var hon med mig hela ti-

den i Burma. Så var det någon annan gamling som kom och också tog hand om 

mig. Någons granne. (skrattar). Vi kan inte åka tillbaka till Burma. För de vet 

inte att vi har åkt utomlands. För om de vet det så kan de döda vår familj som 

bor där. Och de har spioner som spionerar på andra. Dom tror att vi är kvar i 

Burma eller Thailand, jag vet inte. Jag skulle vilja åka till Thailand jättemycket. 

Mormor kan komma dit. Jag skulle krama henne och ge henne saker. Min 

mormor har inte så mycket pengar. Min mamma brukar skicka ibland. Vi ringer 

så vi vet att hon får dom. Hon kan ringa och få pengarna när hon åker till Thai-

land. Jag kan nästan inte komma ihåg henne nu. Jag tänker på det när det är tyst 

och lugnt och så. Jag vill tillbaka och träffa dom. Man skulle vara som en turist 

med fina kläder och sånt (fniss). Jag är inte dålig, typ. Jag kanske vill flytta till-

baka dit någon gång. Men nu har jag tandställning. Det är dyrt med sånt där. 

 

Så här berättar Mehdi, 11 år, också om drömmen om att någon gång få resa till 

Irak: 

 

Jag har aldrig sett Irak, bara på kamera och video. Mina systrar har varit där. 

Men jag har varit i Syrien. Och Egypten. Och USA. Och Kanada. Och Holland. 

Och Norge och Danmark. Vi har träffat släktingar. Våra släktingar har hälsat på 

oss också. Pappa har varit i Irak flera gånger och min mamma åkte när de tog 

min morbror.  I Irak, gör de sådär, om de tar någon så säger de ”vi vill ha 

pengar, annars dödar vi honom”. Så om man inte ger pengar så dör man. Men 

han klarade sig. De tog honom, band fast honom. Och här, så på ögonen (visar 

bindel, min anm). Mitt land är Irak. Jag vill flytta tillbaka till Irak. Kanske jag kan 
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bli imam. Där har jag många att leka med. Om jag åker dit snart, kan jag berätta 

för dig? Kommer du hit då? 

 

Rania, 12 år, berättar snarare att hon inte har någon dröm om att resa tillbaka 

för tillfället: 

 

Jag har inte varit i Irak sedan vi flydde. Då var jag tre år. Pappa hälsade på en 

gång. Men…nej, jag tror inte att någon vill åka dit. Mormor bor i Syrien och 

farmor hon bor i Irak och några av pappas bröder.  Vi flyttade från Irak, för att 

det började hända krig där. 

 

Jag vill också visa hur två av de andra barnen berättar om resor de har gjort, 

men som också visar hur olika barnens erfarenheter kan vara. Rami, 10 år, be-

rättar om två resor han har gjort till Kurdistan och han berättar att ”Det finns 

inte mycket kvar där nu…”: 

 

Jag har varit i Iran två gånger, en gång har jag åkt själv bara, en gång har jag åkt 

med mamma. Efter Turkiet kommer Iran. Vi landar inte, vi liksom kör över 

Turkiet (härmar flygplansljud). Alltså det är, de smutsigaste länder som finns, det 

är Iran och Irak. Liksom att det är dammigt ute, vissa ställen. Och sen har de 

släppt kopplade hundar, såna där farliga. Det finns höga berg. Vi bor i mormors 

hus där. Där bor min morbror och min lillkusin. Och morbrors fru. Det är san-

digt där. Och växter med taggar. Det är smutsigt. Såhär mycket lort, det är 

mycket sand och så. Husen är gjorda i betong. Det är jättevarmt. Jag började 

gråta nästan. Vi gick upp till ett berg, vi grillade och så. Jättekul. Jag älskar 

mormors mat där. Ja. Mormors mat först, den godaste maten är mormors mat, 

som hon gör, sen mamma. 

 

Jag har några släktingar i Iran, men min gammelmormor dog igår. Klockan tre 

på natten. Hon var jätteung, hon var bara 73, någonting. Jag har träffat henne. 

Hon hade problem med magen. Jag tror att det var de här pumpgrejerna. 

Mamma, hon började gråta så mycket. Hon ringde och hon började gråta. Det 

är bara jag och mamma i lägenheten här (tittar på mig). Vet du, i Iran har de änd-

rat min mammas namn. Det är regimen. 

 

Det finns inte många där nu. Min morfar har dött, han var ung. Och jag har en 

morbror som har dött. Han var bara 17. Han var med på Saddam Husseins krig. 
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Jag har en moster som har dött när hon var ung också. Det är regimen. Vet du 

vad det är? Regim? 

 

Att inte vilja, inte kunna eller inte för tillfället ha möjlighet att resa till hemlan-

det, innebär inte att man därför inte känner starka känslomässiga band till lan-

det och människor där. I den forskning som på senare år intresserat sig för 

emotionella erfarenheter av migration ses emotioner som en konstituerande del 

av migrationsprocesser (Skrbiš, 2008). Bland andra Ahmed (2004) argumenterar 

för, att om man utgår ifrån att människor inte lever i något socialt eller politiskt 

vakuum, kan emotioner vara något som spelar en avgörande roll för hur vi som 

individer och kollektiv rör oss i riktning mot eller ifrån varandra.  

 

Så här berättar Yasmine, 11 år, om hur mycket en resa till Irak för ungefär ett år 

sedan har betytt för henne:  

 

Jag började med sjal när jag var tio år. Jag ville testa bara. Jag var lite van vid 

det, för när jag, vi var i Irak hade jag på mig det. Efter det ville jag. Jag hade 

mina vanliga kläder i Irak, fast jag hade sjal första gången. Jag har varit i Irak en 

gång och då fick jag träffa alla. Min morbror, min farfar och hela släkten, alla 

bor tillsammans i ett jättestort hus där. Och alla heter samma efternamn. Alltså, 

vi känner alla där. Det är ett jättestort hus och det finns hundar där. Det var 

roligt. Jag hade inte trott att jag skulle träffa alla samtidigt. Det finns gravar där, 

det är därför vi är i Irak. Känna och se vår släkt och gå dit till dem. 

 

Det är grus och sånt, skräp och… Ja, det är inget fint där. Men det finaste är 

när man går och hälsar på dem som har dött för oss. Fast gravarna är typ inte 

som här i Sverige. Det är typ inne i ett hus, ett fint hus. Vi slänger dit pengar 

om vi är där första gången.  

 

Jag känner mig mest hemma i Irak på ett sätt. Jag har typ många. Jag tyckte att 

jag såg ut som dem, men det tyckte inte de. Typ det är många som trodde att 

jag var från ett annat land typ. Typ alla var jätteförvånade typ. Alla bara trodde 

jag var svensk. Kanske för jag har gröna ögon (stolthet i rösten). För jag hade på 

mig nästan samma som dem. Men jag pratade svenska för min kusin var också 

där i Irak när vi var där. Och så gick vi till en affär och så hörde den som job-

bade där, han bara ”Vad pratar ni för språk?”. Men vi kunde inte berätta att vi 

pratade svenska för det finns vissa som kidnappar i Irak, så vi var tvungna att 
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ljuga för dem att vi kom från Irak. Fast vi typ pratade på något konstigt sätt. Vi 

måste ha någon stor med oss innan vi säger att vi kommer ifrån Sverige. 

 

Jag tror livet är enklare i Irak. För mig. Typ där gör de samma sak som jag bru-

kar göra. De gör typ som jag gör i Sverige. Kläderna och så. Sånt man äter.  

 

När Yasmine berättar framstår resan till Irak som en central händelse i hennes 

liv och hon beskriver att hon kände stark gemenskap och förankring bakåt i 

tiden. I andra delar av Yasmines berättelse framträder också hur hon känner en 

stark gemenskap på Fågelsången i Viken, där det bor många kusiner. Mam-

morna är systrar och mycket nära varandra och där bor också mormor.  

  

Nedan presenteras tre av barnens berättelser med fokus på resor till hemlandet 

som dilemmarum. Till skillnad från de korta berättelserna ovan, är det mer ut-

vecklade berättelser med förankring i tid och rum. Varje berättelse har en ru-

brik, som är ett citat och som synliggör det jag ser som berättelsens huvudsak-

liga intrig. De tre berättelserna är Mehrans berättelse ”Man känner inte igen 

nåt!”, Rannas berättelse ” Det går bra, jag är van!” och Jamils berättelse ”Typ 

smågalet…”. Mehran kom till Sverige när han var två år gammal och både 

Ranna och Jamil, är födda i Sverige. Alla tre har bott och gått i förskola och 

skola på Åbyn respektive Viken i nästan hela sitt liv.  

 

”Man känner inte igen nåt!” 

 

Mehran, 12 år, är född i Moskva på flykt från Afghanistan. Han kom till Sverige 

och Åbyn när han var två år gammal och har sedan bott kvar där med sin fa-

milj. Detta är Mehrans berättelse: 

 

Jag känner mig som alla andra här. Ibland när jag var yngre frågade de ibland 

om Afghanistan och så, men det var länge sen nu, typ i förskoleklassen. Vi äter 

ju lite annan mat. Mest ris. Fast jag tycker inte om ris. Jag och min bror tycker 

inte om afghansk mat så mycket. Då brukar mamma laga typ svensk mat istället. 

Spaghetti och sånt. De kryddar så mycket.  

 

Jag håller aldrig på och funderar på om jag är svensk eller från Afghanistan eller 

sånt. Varför skulle jag göra det? Jag känner mig hemma här, mer än mamma 

och pappa tror jag faktiskt. Jag har ju aldrig bott någon annanstans. Men jag är 
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från Afghanistan och min familj och jag pratar dari. Vi pratar dari hemma med 

mamma och pappa. Jag och min storebror vi blandar, vi brukar prata svenska 

med varandra, oftast. Fast det vill helst inte mamma och pappa. Nej, inte alls. 

Inte hemma i alla fall. Men ute får vi prata svenska med varandra. Hemma vill 

de helst att vi ska prata dari. Jag kan prata helt och hållet. Jag kan prata lika bra 

som svenska. Kanske till och med lite mer, faktiskt. Fast jag kan inte läsa och 

skriva. Jag har inget modersmål i skolan nu. Det blir så lite tid ändå. Det är ing-

en idé. Jag kan prata och det räcker. Det är inget konstigt.  

 

Man känner sig trygg här i Åbyn. Känner alla och så… man vet i alla fall lite om 

alla. Men jag vill hellre bo i ett hus istället för lägenhet. Alla andra gör det, tyck-

er jag. Men pappa utbildar sig till svetsare nu. Och mamma har fått ett jobb nu 

som städare. Hon har arbetat i affär förut också. Jag tycker det är lite litet här i 

Åbyn ibland. När jag går runt ibland. Så märker jag att Åbyn är slut (skrattar). 

Jag skulle vilja bo i Stockholm. Jag är en sån där huvudstadsmänniska förstår 

du. Vi har flytt, inte flyttat. Det är skillnad. Det var krig där. Först från Kabul 

och sedan till Moskva och sen hit (fnissar). Så jag har bott här i tio år. Det är ju 

länge. Det är nästan hela mitt liv. Jag gillar stora städer. Jag trivs i Åbyn, men… 

Jag vill inte flytta till ett annat land i alla fall, för det är svårt att lära sig ett nytt 

språk. Det får räcka nu. Jag är svensk medborgare. Jag vill bo i Sverige.  

 

På jullovet åkte vi till mina kusiner i Tyskland. Vi är där jätteofta. De bor i en 

storstad (fnissar). Jag läser tyska nu i skolan. Jag kan lite. Vi åkte bil. Två av pap-

pas syskon och farmor och farfar bor inne i stan nära oss. Vi brukar åka dit 

varje helg.  Vi brukar åka in till stan. Shoppa och leka och sova över brukar vi 

också göra. Det är några kompisar där som jag har, deras grannar. De har barn 

som är i min ålder. Jättemånga. De är också från Afghanistan. Vi umgås inte 

med några andra här i Åbyn just. 

 

Mamma och pappa har berättat om att det var krig i Afghanistan och att, jag vet 

inte, de var på flykt hela tiden. Vad heter det, till och med militären kom in i 

deras hus och sköt på den och, fast då var inte de hemma. De var ute. Det var 

besvärligt. De pratar inte så ofta om det. De vill helst vara tyst om det. De tyck-

er det är jobbigt att prata om det. Jag brukar inte fråga mycket om det. Jag tyck-

er det bara är tråkigt. Jobbigt att höra. Mamma och pappa har berättat att farfar 

var militär och morfar hoppade fallskärm. Levde i bergen, tufft liv… 
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En gång har vi åkt tillbaka till Kabul. Det var två år sedan. Innan vi skulle åka 

var det läskigt. För jag har hört massa grejer på TV:n om det. Men det visade 

sig inte vara lika läskigt som jag trodde. Jag fick klättra i berg. Det var jättekul. 

Så fick jag träffa mina släktingar. Så fick jag, det fanns nästan inga träd där. Det 

var väldigt torrt. Så luktade det väldigt illa, det luktade bensin överallt. Surt. Det 

var kul och träffa släktingar… Mmm. Fast det regnar aldrig där. Och inga träd, 

nej. Man känner inte igen nåt. Mammas släkt bodde vi hos. Hon grät faktiskt. 

Första gången. För hon var så glad. Det var 20 år sedan. 20 år sedan hon träf-

fade sin mamma och pappa (sänker rösten, blir tyst en kort stund). Vi var där 26 

dagar. Det var faktiskt skönt att komma hem. Alltså det är så himla varmt där. 

Svårt att andas till och med tyckte jag. Det var annorlunda mat också. Alltså det 

var roligt och spännande, men det var läskigt också. Otryggt, tyckte jag. Det 

sprang vilda hundar omkring på gården. Det var läskigt. De är inte som här di-

rekt (skrattar). Så var det en grej som var rolig tyckte jag, var att man fick åka 

hur man ville i en bil. Vi satt 24 personer i en bil. Det var trångt (skrattar). Ja 

och så var det massa åsnor och allting som gick mitt i vägen. Det var liksom 

inga säkerhetsbälten och så (skrattar). Farmor och farfar och min farbror var 

med också. Fast faster ville inte följa med, hon tyckte att det var läskigt. Hon 

ville först inte att vi skulle åka dit heller. Jag skulle inte vilja åka dit igen faktiskt. 

Och morfar är död nu. Han dog ett år efter att vi var där. Så vi fick träffa han. 

Några åkte på begravningen men inte min mamma och pappa.  

 

Men jag kände mig inte hemma i Afghanistan, faktiskt inte. Jag såg ju inte ens ut 

som dom andra där. Det är svårt att förklara. Nej. Jag tyckte typ, jag vet inte. 

Alla hade typ kjolar där. Inte kjolar, men långa tröjor eller vad det är. Jag vet 

inte vad det är. Pojkarna alltså. De glodde på mig.  Men det syns väl att jag 

kommer från ett annat ställe. Eftersom jag inte hade likadana kläder och sånt. 

Det kan nog vara läskigt att gå i skolan i Afghanistan också. Fast jag vet ju inte. 

Har aldrig varit där, i skolan i alla fall. Men mamma och pappa har berättat att 

de har blivit slagna av lärarna. 

 

Alltså jag tycker att det är lite konstigt en grej. Alltså, man brukar inte gifta sig 

med sin kusin direkt. Tycker inte jag i alla fall. Min farbror och faster i Tyskland 

är det och min mamma och pappa faktiskt (ser lite generad ut). I Afghanistan är 

det vanligt. För min farmor och min mormor är systrar. Det är inte så många 

som är så i Sverige. 
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Mehran är ganska tystlåten under alla tre intervjuerna och i början av första in-

tervjun är han ganska avvaktande. Han iakttar mig och undrar förstås vem jag 

är, vad jag är ute efter och om jag verkar vara en person som han har lust att 

prata med överhuvudtaget. Han positionerar sig tydligt som ”en av alla andra”, 

att han inte känner sig annorlunda på något sätt. Han verkar vara lite provoce-

rad av att placeras in i en särskild kategori som ska intervjuas utifrån sin migrat-

ionsbakgrund. Jag tror helt enkelt att han undrar vad jag väntar mig av honom 

och vad jag kommer att fråga honom om, samtidigt som han berättar att han är 

trött på att ofta få vara den som representerar ”invandrarbarn” i Åbyn.  ”Jag 

kan ju inte berätta om Afghanistan hela tiden”, säger han. Ibland skojar han 

med mig lite och retas lite för att inte bli för förutsägbar, kanske för att inte 

passa in i någon schablonbild. Ibland låtsas han som att han inte riktigt förstår 

för att utmana mig. Jag uppfattar det som att han vill hävda sin rätt att inte pla-

ceras i ett speciellt fack eller någon kategori av någon annan och som någon 

annan definierar. Han markerar ganska tydligt mot mig när han tycker att jag 

ställer konstiga frågor eller frågor som inbegriper förutsättningar som han inte 

är med på. Då ställer han motfrågor. Han använder ofta humor. Det har en 

underhållande funktion, men är också ett sätt att ställa sig vid sidan av, att inta 

en mer extern position. Han fnissar och skrattar till ofta och det känns som om 

han tycker om att prata med mig och att han väntar på nya frågor. Han signale-

rar också tydligt när det är något som är viktigt för honom att berätta om. Vid 

tredje intervjun tar Mehran initiativ till att berätta mer för mig om Afghanistan 

och om resan dit. Jag uppfattar att han gärna vill berätta för mig på ett sätt så 

att jag kan förstå hur han tänker. Tonen i berättandet är lågmäld och jag uppfat-

tar att han prövar sig fram i det han vill säga för att det är viktigt för honom att 

jag inte ska missförstå.  

 

På besök i sitt hemland 

 

Det första steget i analysen fokuserar vilka karaktärer som finns med i berättel-

sen och hur de positioneras i förhållande till varandra i berättelsen (Bamberg, 

1997; 2004). För att ge ett sammanhang, och för att lyfta fram det sociala nät-

verkets betydelse för känsla av tillhörighet, presenteras nedan en bild av Meh-

rans sociala nätverk utifrån den nätverkskarta vi fyllde i under intervjusamtalen. 

Det finns flera karaktärer som framträder som viktiga i Mehrans berättelse. 

Hans familj med mamma, pappa och en äldre bror som bor i Åbyn, den stora 

släkten i Afghanistan och släkten i Tyskland och i den närliggande stan, bästa 
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kompisen Melker som han har känt sedan förskolan, klasskamraterna i skolan, 

träningskompisarna i taekwando och i fotbollslaget och Margaretha, SVA-

läraren i skolan som ger läxhjälp på eftermiddagarna.  

 

 

 
 

Figur 7. Mehrans nätverkskarta 

 

Mehran positionerar sig som trygg och som någon ”som alla andra” i Åbyn. 

När Mehran berättar om sig själv positionerar han sig som en ”huvudstads-

människa”, eftersom han är från Kabul och är född och har levt sina första år i 

Moskva. Men han har flytt, inte flyttat, säger han med betoning på flytt. I Åbyn 

bor annars många barn med familjer som har bott där i flera generationer. I 

Åbyn bor heller inte majoriteten av barnen i lägenhet. Mehran återkommer till 

det i intervjuerna och verkar tycka att det faktum att han bor i lägenhet i Åbyn 

gör honom mer annorlunda än att han har migrationsbakgrund. De flesta av 

barnen i studien har föräldrar som är arbetslösa eller studerar svenska och så 

har det varit så länge de kan minnas. Barnen berättar om att det är svårt med 

arbete i både Viken och Åbyn. På det viset är Mehran något av ett undantag. 

Hans mamma har arbete och pappa är snart klar med en kvalificerad yrkesut-

bildning där utsikterna att få ett arbete är goda. Det är mot den bakgrunden 

Mehran berättar om den första och hittills enda resan han har gjort till Afgha-

nistan. 
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”Jag vet inte”, säger Mehran i början av berättelsen och det är något han beto-

nar. Han positionerar sig som någon som helt enkelt inte vet så mycket om Af-

ghanistan, även om han i andra sammanhang benämner det sitt ”hemland”. 

Han berättar att det finns saker som är svåra att prata om i familjen, som man 

helst inte vill tänka så mycket på. För Mehrans del handlar det bland annat om 

sådant som hans föräldrar var med om före och efter flykten. Han berättar se-

dan om besöket hos släkten i Afghanistan som en stark upplevelse med många 

olika känslor inblandade.  

 

”Läskigt” är ett ord som återkommer och detta är en explicit emotionell posit-

ionering. Han positionerar sig som rädd innan de åkte. Hans bild av Afghanis-

tan var först och främst den han hade sett på TV och hans faster ville inte att 

de skulle åka. ”Man känner inte igen nåt” är något som Mehran också betonar. 

Han positionerar sig som ovan och olik i en för honom ny miljö. Det springer 

vilda hundar omkring och Mehran beskriver det som otryggt och på många sätt 

främmande. Det var varmt och nästan svårt att andas, luktade annorlunda och 

surt och bensin överallt. Pojkarna i hans ålder hade andra kläder. Han kände sig 

inte hemma och inte som en av dem när han var där.  

 

Glädje är en emotion som framträder och explicit uttrycker han att det var jät-

tekul att klättra i berg och att träffa släktingar. ”Vi satt 24 personer i en bil”, 

säger han med värme i rösten och det blir också en implicit bild av släkten och 

upplevelse av tillhörighet. Det kan inte bli tätare än så här och det känns tryggt i 

det annars otrygga. Något som är viktigt är att resan betydde mycket särskilt för 

hans mamma, men också för honom, även om han tyckte att det var skönt att 

komma ”hem” till Sverige igen. Han positionerar här sin mamma som så glad 

att hon grät. Hon fick träffa sin familj för första gången på tjugo år och han och 

morfar fick träffas innan morfar dog. Samtidigt är sorg och saknad emotioner 

som framträder mer implicit genom att Mehran på olika sätt visar att han är 

känslomässigt berörd när han berättar. Det var en mycket viktig resa och han 

vet att den varade i exakt 26 dagar.  

 

Något som flera av barnen berättar om är hur de själva har fått höra sina föräld-

rars berättelser om hur de har blivit slagna i skolan. Barnen berättar om att de 

får höra att skolan är bra i hemlandet och att man får lära sig mycket, men att 

man blir slagen. Det är något som framträder i många av barnens berättelser 

och jag tolkar det som att de känner frihet över att det behöver man inte vara 

rädd för i Sverige.    
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Stolthet och skam. 

 

Nästa steg i analysen fokuserar hur Mehran positionerar sig i relation till mig i 

samtalet, det vill säga med fokus inte bara på vad som sägs utan också hur be-

rättelsen berättas (Tamboukou, 2008). Jag har valt att lyfta fram två emotioner, 

stolthet och skam, som är relevanta för att förstå migration och känsla av tillhö-

righet i och utanför skolan.  

 

Att berätta om sina erfarenheter i samtal fyller både en relationell och represen-

terande funktion och det är i interaktionen man positionerar sig (Wortham, 

2008). I intervjusamtalen med barnen har jag i min roll som intervjuare haft en 

syn på berättande som social handling. Det innebär att en förutsättning för ge-

nomförandet av forskningsintervjuerna i den här studien är att jag ser mig själv 

som medkonstruktör. Jag är där i rollen som intervjuare och inte som lärare, 

terapeut eller vän, men jag kan aldrig veta precis vad barnen faktiskt förväntade 

sig av samtalen. Ett exempel från Mehrans berättelse illustrerar den dubbelhet 

som kan framträda i det som sägs och där det finns både explicita och implicita 

positioneringar av både själv och andra. Det är när Mehran mot slutet av berät-

telsen om resan till hemlandet berättar att hans mamma och pappa är kusiner. 

Jag ser det som att det fanns en anledning till att han berättade det just då och 

att det hänger ihop med det man skulle kunna beskriva som ett ”mellanrum”, 

som barnen balanserar och som blir tydligt i berättelserna om resorna till hem-

landet. Kanske upplevde Mehran att han hade balanserat det ”mellanrummet” 

på ett bra sätt i sin berättelse. Han är mån om att jag ska förstå hur annorlunda 

det ser ut och upprepar att det är torrt och inte regnar flera gånger, talar om att 

det fanns inga träd och att maten var annorlunda. Han skrattar också när han 

berättar att det gick åsnor på vägen och att det inte var så noga med säkerhets-

bälten. Det är mycket som är roligt på ett annorlunda sätt, eftersom det aldrig 

skulle hända i Sverige. Mehran använder överhuvudtaget mycket humor när han 

berättar och det kan också ses som ett sätt att positionera sig. Det är när han 

tycker att han har lyckats förmedla en bild av att det är ”både-och” att resa till 

Afghanistan, som, han vågar pröva att tala med mig om att mamma och pappa 

är kusiner. Jag har valt att lyfta fram det som ett exempel på vad i berättelser 

om resor till hemlandet, som kan visa dilemman i dilemmarummet och som kan 

vara relaterade till känsla av tillhörighet. Med fokus på emotioner som framträ-

der i positioneringar, går det inte att komma ifrån att detta är en erfarenhet som 

Mehran lyfter fram som väsentlig. 
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För att förstå Mehrans intention med det han säger, det vill säga vad han vill 

och menar, har intervjukontexten stor betydelse. Det är när han berättar om 

resan till hemlandet som de här tankarna om att kusiner gifter sig dyker upp. Jag 

ser hur Mehran ser ut, hur han ser på mig, hur han låter på rösten och hur han 

håller kroppen. Jag uppfattar att detta var något som Mehran mobiliserade mod 

för att säga. Jag uppfattar det som att han tydligt adresserar mig och vill att jag 

ska svara honom på något sätt. Det finns en dubbelhet i det han säger. Samti-

digt som han uttrycker med hela sig att det här är känsligt och viktigt för ho-

nom, uttrycker han i ord ett avståndstagande, som för att skydda sig själv, rädda 

ansiktet beroende på vad jag svarar. Det tolkar jag som ett uttryck för en form 

av ansiktspositionering, där han hittar ett sätt att rädda både mitt och sitt eget 

ansikte i samtalet. Skam är ofta tabubelagt och svårt att uttrycka. Det viktiga i 

det här sammanhanget är inte vad jag faktiskt svarade, utan jag vill lyfta det som 

ett exempel på en av många situationer där jag upplevde en dubbelhet som jag 

var tvungen att hantera i min roll som intervjuare. Berättande fyller en interper-

sonell funktion och Mehran visar en implicit önskan om att jag som intervjuare 

ska inta en mer emotionellt involverad och framför allt responderande position 

i samtalet. Han vill att jag ska förstå det han säger mellan raderna. Implicit po-

sitionering hänger på så vis nära samman med interaktion i samtalet. 

 

Min tolkning är att skam är en emotion som implicit framträder. Mehran berät-

tar att hans mamma och pappa är kusiner på ett sådant sätt att det ska uppfattas 

som att han positionerar sig som någon som tycker att det är konstigt och att 

han markerar ett avstånd. Jag är inte alls säker på att det är så han känner, men 

det kan jag förstås inte veta. Det som är intressant är att han väljer att säga 

någonting om det alls och att han utgår ifrån att det i svensk kontext finns nå-

got skamfyllt över att vara gift med sin kusin. Jag uppfattar också att han inte 

riktigt delar den afghanska kontexten här och inte har den förförståelse som 

krävs för att veta vad det bottnar i och varför det troligen är eller har varit en 

nödvändighet och det naturliga att gifta sig med kusiner. Jag uppfattar att han 

uttrycker att detta är något man vanligtvis väljer att inte berätta om. En emotion 

som skam, som gärna betraktas som en omodern känsla kan berätta mycket om 

en konflikt mellan individ och en dominerande social syn i samhället. Främst 

handlar det dock om en konflikt i individen själv, om rädsla för degradering. 

Eller om rädsla för att hamna i konflikt med den delen av sig själv som faktiskt 

delar den dominerande synen, vilket paradoxalt nog skulle kunna vara att er-

känna sitt eget mindervärde (Elias, 2000; Engebrigtsen & Fuglerud, 2009). 
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Stolthet är en viktig motvikt till skam och det är en emotion som också fram-

träder i många andra delar av Mehrans berättelser. Han positionerar sig ofta 

som stolt; över sitt ursprung, sin familj, att behärska dari, att han har kompisar, 

att han lyckas i skolan och att han är duktig i idrott. Skam och stolthet är exem-

pel på emotioner som inverkar på den sociala interaktionen och individens 

självkänsla (Scheff & Starrin, 2002). Syftet med en analys med fokus på emot-

ionella självpositioneringar, som framträder både explicit och implicit i berättel-

sen, är att det kan göra det möjligt att förstå den emotionella ambivalens som 

barnen hanterar i sina berättelser. Emotionell ambivalens innebär att känslor är 

komplexa och ofta både positiva och negativa på samma gång (Svašek, 2010; 

Zembylas, 2012), i synnerhet i relation till så socialt och politiskt komplexa fe-

nomen som migration. Det är därför värdefullt och viktigt att uppmärksamma 

det emotionella arbete som framträder i en berättelse som Mehrans, för att inte 

förenkla eller ta ett sådant arbete för givet. Vill man då ta berättelsen fullt ut på 

allvar, kan man inte bortse från det som framträder mellan raderna. 

 

 

”Det går bra. Jag är van!”  

 

Ranna, 10 år, är född i Sverige när familjen bodde i Viken. Hon har bott ett 

antal år i en större stad i södra Sverige, men flyttade tillbaka till Viken för ett år 

sedan. Detta är Rannas berättelse: 

 

Jag och mamma flyttade till södra Sverige när jag var fem, fyra år. Jag kommer 

inte ihåg. Några veckor var jag hos pappa och några veckor var jag hos mamma. 

Pappa kom inte med dit ner. Han var här. Mina syskon åkte tåg och kom och 

hämtade mig för att jag kunde inte åka tåg själv. En gång så kommer jag ihåg 

när vi skulle åka tillbaka hit med mina syskon. Jag hade en väska och de glömde 

den, full med kläder som jag hade. Och det var min klänning och såna här fina 

saker. Den var borta. Det var en klänning som var lila och såhär, svarta prickar 

som leopard. Den var fin.  

 

Jag trivs bra i Viken. Roligt att bo med mina syskon igen. Vi brukar samlas i 

Lokalen, heter det. Och där brukar vi vara, kvinnorna och så, bara kvinnor, tje-

jerna. Och bebisar. När det är kalas så gör vi kalas därborta. Alltså vi har någon-

stans att samlas tillsammans och vara tillsammans, bara prata och... . Alltså det 
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är stort rum, som vardagsrum. Så är det direkt köket där, bredvid. Så det finns 

inte massor med rum där. Fast Lokalen är stor. Det finns stolar och sånt. Det är 

roligt, jag bara längtar. Det brukar vara på fredagar eller lördagar, alltså de ringer 

och kvinnorna säger till oss. Det är så roligt. Och killarna och de andra männen 

brukar vara själva på andra dagar. Jag kommer ihåg, vi åkte två gånger till en sjö 

här dit alla här brukar åka. Vi var där och grillade och sånt tillsammans med 

kvinnorna. Det var jätteroligt. Så var det ett berg i skogen dit vi åkte, en gång 

var det i maj eller juni, det var i våren eller sommaren. En annan gång så var det 

fortfarande snö. Man kunde åka i snön. Jätteroligt är det. Alltså de bestämmer 

tillsammans när vi sitter i Lokalen, då säger de ”ska vi vara ute tillsammans nå-

gon dag?”. Vi bestämmer tillsammans. 

 

Där vi bodde förut var det större. Viken, det är litet. Där var det stort och vi 

kände många. Här är också roligt, fast det är litet. Jag trivs bra i Viken.  Jag och 

mamma har några bra vänner. De är med och hjälper till, när jag är ledsen eller 

något sånt. Så var det också där vi bodde förut, att det var några också som 

hjälpte till. Men här är de andra kusiner med varandra. Det är inte jag. Jag hade 

kusiner därnere i södra Sverige. Min mamma har många syskon. En bor i Sve-

rige och de andra bor i Irak.  

 

Jag har bilder. Jag ska visa dig. Första gången när jag åkte till Irak, då var jag 

fem eller fyra. Då åkte jag med min morbror och mamma. Och när jag gick i 

trean här, i Viken, då åkte jag också. Det finns en stad. Vi har varit där. Där 

finns en imam. Det var roligt och jag fick vara med min mosters barn och vi var 

i kiosken hela tiden och köpte chips.  

 

Det är skräpigt där. Det har blivit dåligt där och dåligt vatten. Det är saltvatten. 

Vissa brukar köpa. Från kranen så är det saltvatten, det är inte så gott. Så finns 

det en liten maskin som de har på väggen, så när de vill ha vatten så kommer 

det ner från ett rör eller något sånt. Det är svårt att säga på svenska, jag vet inte 

vad det heter. Jag vet bara vad det heter på arabiska. 

 

Vi bodde hos min mammas mamma. Hos min morbror. Och min moster. Jag 

såg min pappa där också. Han stod lite längre bort. Och då jag fick träffa min 

syster. Det var ett stort hus och fint som de bodde i. Pappa bor i Irak med sin 

nya fru och barn och med min äldre helsyster. Hon åkte till pappa när hon var 

12 år. De ringde oss, då sa pappa bara att ”Vi flyttar till Irak”.  
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På jullovet åkte jag till Irak igen med mamma. Vi såg inte min syster den här 

gången. Hon bor hos pappa, fast jag såg dem bara ute såhär. Vi hade en högtid 

nu i Irak. Så han var med, jag vet inte, det var som grupper som gick, då såg vi 

honom där. För de hade flyttat och vi visste inte ens var de bodde. Jag och 

mamma skulle stanna i Irak den här gången, fast det, alltså de hade typ prov, 

som vi har nationella prov. Då kan man inte hoppa in direkt. Jag måste lära mig 

mycket arabiska och matte och sånt. Annars går jag ner till tvåan eller ettan, det 

vill jag inte. Mamma vill flytta tillbaka till Irak. Jag också. Alltså, min morbror 

och min moster bor där, alltså alla mina släktingar och sånt bor därborta. Det är 

bättre, för här har jag ingen. Bara syskonen, typ. Jag vet inte om mamma och 

pappa är ovänner. Jag såg pappa en annan gång, det var bara när vi skulle göra... 

alltså det är inget pass, fast man gör ett papper så att jag är alltså, en irakflicka. 

Jag vet inte vad det heter (irakisk medborgare, kommer vi fram till). Jag är ju född 

här i Sverige, inte där i Irak.  

 

Men jag måste börja skolan där. Jag kan inte låta bli skolan, jag måste också lära 

mig. Det gick inte. På ett prov alltså. Det är typ såhär, efter halva året så har de 

speciella prov. Det är svårt med arabiskan. Och matte, jag måste lära mig mer. 

Det provet är som att man upprepar saker som man måste kunna och har lärt 

sig utantill på lektionerna. Mamma blir ledsen. Jag vet inte vad jag tycker. Det 

känns bra i Viken. Alltså jag tycker, det är inte så mycket kallt där i Irak. Det är 

mest varmt. Så har de jättehöga hus, man kan gå upp och så där kan man sola 

sig, alltså det finns sol där. Jag vet inte. Jag tänker inte så mycket på det. Och jag 

leker med mina kusiner och sånt. Båda skolorna är bra, tycker jag. Men det är 

lättare för mig att gå i skolan här i Sverige. Jag känner mig mer hemma här i 

Viken, men jag har mer kompisar där. Mer roligt.  

 

Hur ska jag lära mig mer arabiska här? Alltså, när jag åkte till Irak, då lärde de 

mig där också. Min mosters barn, även om hon är mindre än mig och så. De 

lärde mig hur man skriver, hur man gör såna tecken. Jag vill ha mer dagar i 

veckan med arabiska. Och längre tid. Fast de andra har rast och sånt. Jag behö-

ver inte rast. Jag lär mig i Lokalen också på lördagar.  

 

Jag vet inte hur det känns nu. Det är okej. Jag är van. Mamma vill flytta tillbaka, 

men jag har mina storebrorsor här. Jag vill inte flytta utan mamma heller. Alltså 

det är inte som här där i Irak, men här har jag inte någon att leka med alltid. 

Alltså jag är större än Ruba, fast hon, alltså hon beter sig såhär som hon är stor, 

hon skriker alltid på mig och sånt. Jag får aldrig prata. Alltså Ruba och Yasmine 
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och Zarah, de är ju bästisar. Det har de varit jättelänge. Det är därför. Och de-

ras mammor är systrar och kompisar. Hur ska jag få kompisar som är vänner 

här? 

 

Ranna är mycket avvaktande under i stort sett hela första intervjun. Hon svarar 

på mina frågor, oftast mycket kortfattat och nästan motvilligt när det handlar 

om frågor om familjen. När hon berättar om några starka minnen gör hon det 

dock med engagemang och känsla och hon har lätt att uttrycka sig. Vid andra 

intervjutillfället är Ranna mycket mer intresserad av att prata med mig. Hon 

berättar mycket och länge och är mån om att jag ska förstå hur hon menar och 

vad hon känner. Hon söker mycket bekräftelse hos mig i samtalet. Hon styr 

också mer själv vad samtalet ska handla om och vilken riktning samtalet tar. 

Hon frågar gång på gång om när jag ska komma nästa gång och hon vill att jag 

ska följa med henne till klassrummet och titta på bilder och annat. Hon vill inte 

släppa mig och jag får en känsla av att det är något hon vill säga mig, som hon 

inte får sagt. Jag undrar om hon visste att hon kanske inte skulle komma tillbaka 

efter jullovet. Det blir därför först inget tredje intervjutillfälle och jag får veta att 

Ranna inte har kommit tillbaka från Irak och de vet inte vad som har hänt. Jag 

märker att de är oroliga på skolan och det känns ganska dramatiskt. En bit in på 

vårterminen hör rektor dock av sig och berättar att Ranna är tillbaka.   

 

 

På väg tillbaka till Irak 

 

Det jag beskriver här ovan, med utgångspunkt i mina memosanteckningar, ger 

en bild av både Ranna och intervjusamtalens kontext. Det får betydelse för hur 

jag förstår det som berättas. Som ett första steg i analysen fokuserar jag nedan 

vilka karaktärer som finns med i berättelsen och hur de positioneras i förhål-

lande till varandra i berättelsen. Det finns flera karaktärer som framträder som 

viktiga i Rannas berättelse och det är framförallt hennes familj och släkt, men 

också de kvinnor och flickor som finns i Lokalen. I skolan framträder moders-

målsläraren som en viktig karaktär, men också de andra arabisktalande flickorna 

som går på skolan. Flickan som går i tvåan, är dotter till en kompis till Rannas 

mamma och henne söker Ranna upp på rasterna ibland. 
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Figur 8. Rannas nätverkskarta 

 

Mamma och de äldre bröderna positioneras som mycket nära Ranna, medan 

pappa och hans nya familj och den äldre systern i Irak positioneras som starkt 

närvarande karaktärer, men samtidigt frånvarande och diffusa. Om jag försöker 

förstå vad Ranna berättar mellan raderna handlar det mycket om oro: en diffus 

oro för om man ska bestämma över hennes huvud att hon ska flytta ensam till 

pappa så som hennes syster gjorde när hon var tolv år. Det berättar också mer 

explicit om en oro för att det hänger på hennes kunskaper i arabiska om hon 

ska kunna flytta tillbaka tillsammans med sin mamma. Det är inte som här i 

Irak. Hon beskriver det som varmt, skräpigt och det finns inte bra vatten, men 

ändå att ”Det är bättre, för här har jag ingen. Bara syskonen, typ.”, säger hon. 

 

Ranna positionerar sig som del av två viktiga gemenskaper och det är för det 

första gemenskapen hon känner med familjen och släkten i Irak. ”Jag känner 

mig mer hemma här i Viken, men jag har mer kompisar där. Mer roligt.”, säger 

hon. Den andra är den gemenskap hon känner när kvinnorna och flickorna 

träffas antingen i Lokalen eller gör utflykter tillsammans. ”Det är roligt, jag bara 

längtar.”, säger hon. Hon återkommer ofta till hur viktig Lokalen är för henne 

och hon berättar flera gånger om utflykterna de har gjort.  
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Ansvar och oro 

 

Nästa steg i analysen fokuserar hur Ranna positionerar sig i relation till mig i 

samtalet, det vill säga med fokus inte bara på vad som sägs utan också hur be-

rättelsen berättas. Jag har valt att lyfta fram ansvarskänsla och känsla av oro, 

som relevanta för att förstå resor till hemlandet som dilemmarum. Det är också 

starkt förknippat med hur Ranna positionerar sig som någon med handlings-

möjligheter eller inte. Det här steget i analysen fokuserar alltså hur barnen be-

rättar och hur de berättar för just mig. Flera gånger under samtalen säger Ranna 

och ler lite mot mig: ”Det går bra. Jag är van.”. Detta är ett sätt att positionera 

sig i relation till mig och jag uppfattar att det handlar om dels att hon vet att jag 

inte har en aning om hur det är att vara i den situation hon är i. Jag har aldrig 

varit i Irak, har inte migrationsbakgrund och jag är vuxen. Att hon säger som 

hon gör signalerar också att hon tar ansvar för min eventuella oro inför det hon 

berättar om. Jag kan vara lugn. Hon är van vid det här och hon förstår att jag 

har andra erfarenheter.  

 

Hon positionerar också sig själv som någon som har och tar ansvar för hur det 

ska bli möjligt att flytta tillbaka till Irak. I första hand handlar det om hennes 

mammas önskan, men det blir också hennes. Hon diskuterar med sig själv, men 

samtidigt med mig, och här får berättandet en terapeutisk funktion, snarare än 

informativ. Hon berättar med hjälp av återkommande retoriska frågor och hon 

ställer dem först och främst till sig själv: ”Hur ska jag lära mig mer arabiska 

här?” och ”Hur ska jag få kompisar som är vänner här?”. Hon positionerar sig 

som den som har ansvar för att lära sig arabiska så bra att hon kan börja skolan 

i Irak, samtidigt som hon inte har särskilt stora handlingsmöjligheter med en 

eller två timmars undervisning i arabiska per vecka.  

 

”Typ smågalet…” 

 

Jamil är 12 år och går i årskurs 5 på Åbyskolan. Han bor med sin mamma och 

pappa i en lägenhet. Han har två äldre bröder. Han är född i Sverige. Mamma är 

från Syrien och pappa från Turkiet. Mamma arbetar i skolan och pappa är egen 

företagare och arbetar på en annan mindre ort i närheten av Åbyn. 
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Jag känner mig udda här i Åbyn, som en annan slags svensk. Mina föräldrar 

pekar på ena armen och säger, Turkiet. Och så i hjärtat, Sverige och den här 

andra armen, Syrien. Jag har olika delar i mig. Båda mina brorsor de är födda i 

Turkiet och jag är född här i Sverige. Fast ibland känns det inte så. Jag försöker 

lära mig turkiska och så försöker jag lära mig syriansk arabiska. Pappa pratar 

inte turkiska med mig. De har bestämt att han pratar svenska med mig. Fast jag 

skulle inte vilja flytta till något av de länderna, jag trivs mer här. Det skiljer sig 

mellan Sverige och Turkiet. Och ja, i Turkiet och Syrien får man ju slå barn. 

Men där min farmor bor, där finns det typ, nästan inga regler alls och man kan 

typ nästan göra vad man vill när man är barn. Typ smågalet. Jag känner inte att 

jag är hemma riktigt. Det är bara om jag får sitta vid datorn där. Fast det är så 

varmt hela tiden, typ. Plus att jag inte gillar när det regnar, för då blixtrar det. 

Men när jag kommer till Turkiet, då blir jag jättehungrig. Jag vill äta varje timme 

för det är så gott. Det är såhär färska råvaror och sånt som jag vill ha. Och när 

jag springer där så, då behöver jag ingen astmamedicin. Jag springer fritt då. 

Fast jag vill inte lämna Sverige bara för det. För jag har bättre vänner här än där 

i Turkiet.  

 

Men jag tror i alla fall inte att jag kommer fortsätta bo här i Åbyn. För mitt mål 

är typ att komma till något annat land. Till Hollywood eller så vill jag bli politi-

ker i Socialdemokraterna. 

 

Släkten, vi har inte så mycket släkt nära oss och så, men pappa, han är ju mest 

och jobbar. Och mamma, hon är hemma och har ont i nacken, tror jag. Hon 

gör inte så mycket. Jag har min morbror och moster och kusiner i Skåne. Två 

tjejkusiner. En som pussar mig (fnissar) och en som sminkar sig. Fast de har typ 

världens svåraste namn. Jag kan inte såhär syriska och turkiska namn. Min 

mamma blir lite förvånad över det fast hon vet, fast hon fattar ju ändå. Hon vet 

att jag är svensk och inte kan sådär mycket om arabiska. Så jag kan nästan inga 

såna namn. Vi träffas inte så ofta.  

 

Det är som att jag egentligen inte ska vara här i Åbyn, känns det som. Det 

känns alltid som jag skulle bo någon annanstans och gå i en annan skola. Ibland 

när alla kan typ det här, ”och här ligger älven och här ligger backen”. Jag kanske 

inte vet var det är. Ja, de pratar om saker såhär, som ”Pelle i kiosken” och ”nere 

vid Gunnar”. Alla har ju bott här jämt. De pratar om saker jag inte vet om 

ibland. Ibland drömmer jag om att jag finns i en annan skola. En stor, 700-årig 

skola som har såhär stränga lärare. Där i Turkiet, kommer man försent så drar 
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de i örat. Jag har hälsat på i en skola i Turkiet. Det var med min kusin. Deras 

skola är typ 1905 eller någonting. Det är typ såhär ganska gammalt och slitet. 

Har du sett såhär på TV de här reklamerna med Unicef ”Alla barn ska få skola” 

och allting... De hade typ såna bänkar som där och allting. Och när en ny 

kommer så måste de samlas runt och fråga dig ”Vad heter du?” tusen gånger. 

De bara kom fram såhär. De pratar också arabiska, där jag var. Det kunde näst-

an alla där. De jag träffade. Men, det finns ju ställen där de inte kan arabiska. Vi 

har ett hus i en annan del av Turkiet, fast där kan ingen arabiska, som jag vet. 

Men jag pratar mest arabiska, där i Turkiet. Min mamma, hon lär mig ju. Som 

där i Turkiet, där har vi typ inga skogar eller någonting, de har ju bara träd som 

typ fruktträd. I Turkiet, där brukar jag, när min pappa ska typ hämta frukt eller 

något, då vill jag följa med för att se hur han plockar frukt. Han brukar kasta 

sten på frukten så den ramlar eller något. Och så får man skjuta på fåglar med 

slangbella. 

 

Varje sommar åker vi till Turkiet. Och bor hos farmor. Vi försöker bygga ett 

hus där. Mest är vi där, för det är släkt där. Och så, min farmor, hon är värsta 

såhär...hon är gammal, så är hon verkligen jättesträng fortfarande. Fast hon kan 

vara snäll ibland. Det...lite svårt att förklara...lite såhär, om man gör fel så blir 

hon jättesur. Och så blir jag jättesur när det kommer en massa gamlingar till 

huset, då vill jag inte hålla på och hälsa på alla. När det kommer såhär värsta 

befolkningarna, värsta festen, då blir jag jättesur. Jag orkar inte, alltså jag gillar 

inte att hälsa på folk. Då måste man pussa båda kinderna och allting. Och så på 

gamla människor och alltihop. Det blir jobbigt att hålla på så med alla. Så jag 

gillar inte att hälsa i Turkiet direkt. De andra barnen där, de leker andra lekar. 

Du vet en lek som heter Vinken, väl? Jag tycker det är roligt att leka den fast de 

tycker att det är omöjligt. Och så gillar de att köra fighting och allting. Det är 

lite udda. Det är det som är mest ovant med dem. 

 

Alltså, när vi åkte till Turkiet när jag gick i trean, alltså Turkiet är ett land som 

ser fattigt ut, fast det är mycket skönare. Då frågade jag pappa såhär ”Hur var 

det när du var liten?” Då började han berätta en massa berättelser. Och min 

pappa brukar kalla mig kompis då, efter en berättelse kallar han mig kompis. Jag 

gillar hans berättelser. Den här gillar jag; alltså när han skulle lära sig klockan i 

skolan, alltså man får ju slå barn där. Och när han skulle lära sig klockan, då 

kunde han inte det med en gång och då fick han stryk, pang, pang, pang. Och 

en gång i skolan när han skulle lära sig alfabetet, då skulle de skriva A på en hel 

sida. Fast han skrev bara ett A på en hel sida (skrattar) och hon, fröken sa till 



148 

 

hans pappa och, ja, han fick en smäll av en pinne då. Han blev röd överallt. Lite 

över gränsen kan man säga. 

 

 

Under intervjuerna med Jamil säger inte jag särskilt mycket, eftersom han pratar 

och berättar mycket själv. Det är också tydligt att han har en ganska bestämd 

uppfattning om vad han tycker att våra samtal ska handla om. Han diskuterar 

mycket med sig själv fram och tillbaka om det är så att han är svensk eller inte 

och om han känner sig svensk eller inte. Det gör han trots att jag inte frågar om 

det. Det är ibland svårt för mig att veta om det är något han själv funderar 

mycket på eller om det är något han förutsätter jag vill att han ska resonera om. 

Mycket av det Jamil berättar om handlar också om hans astma och om hans 

intresse för datorspel. De flesta av samtalen har i mer eller mindre omfattning 

handlat om sådant som barn i största allmänhet berättar om och som i första 

hand inte kan relateras till erfarenheter av migration. Jamil är det av barnen i 

den här studien som har gjort flest resor till hemlandet, det vill säga till pappas 

hemland. Han har dock aldrig varit i mammas hemland Syrien och berättar inte 

något om sina tankar om att resa dit.  

 

 

Pappas kompis 

 

Det första steget i analysen fokuserar vilka karaktärer som finns med i berättel-

sen och hur de positioneras i förhållande till varandra i berättelsen (Bamberg, 

1997; 2004). Nedan presenteras en bild av Jamils sociala nätverk utifrån den 

nätverkskarta vi fyllde i under intervjusamtalen. Det finns flera karaktärer som 

framträder som viktiga i Jamils berättelse. Hans familj med mamma, pappa och 

två äldre bröder som bor i Åbyn, farmor i Turkiet och släkten i södra Sverige 

och i den närliggande orten. Det som inte framgår av berättelsen ovan är att 

Jamil har en bästa kompis, Amad, med arabisk bakgrund som bor på en annan 

mindre ort i närheten. I skolan har en kompis, Jesper, som han uttrycker det 

som ”är den som blir över” och det finns tre andra pojkar i klassen som han 

gärna skulle vilja vara mer med: Isak, Edvin och Theo. Jamil deltar inte i några 

organiserade fritidsaktiviteter och den han träffar på fritiden är Amad, som 

alltså bor några mil bort. I skolan är det några av klasskompisarna som Jamil 

berättar om, men inga vuxna.  
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Figur 9. Jamils nätverkskarta 

 

Jamil positionerar sig som ”udda” i Åbyn, som ”en annan sorts svensk”. När 

Jamil berättar om sig själv positionerar han sig som någon som har tre delar i 

sig, eftersom han är född i Sverige, mamma i Syrien och pappa i Turkiet och det 

är så de pratat om det hemma hos Jamil. På samma sätt som i Mehrans berät-

telse framträder Åbyn som en plats där det bor många barn med familjer som 

har bott där i flera generationer. Att vara ”ny” i Åbyn innebär att inte ha samma 

berättelser om platsen som de andra och då räcker det inte med att man är född 

där. Möjligen skulle även ett etniskt svenskt barn som flyttar till Åbyn med sin 

familj berätta om samma sak, nämligen att man inte har samma förförståelse 

eller anknytning till platsen som de så kallat infödda. De flesta av barnen i stu-

dien har föräldrar som är arbetslösa eller studerar svenska och på det viset är 

Jamil, precis som Mehran, ett undantag, eftersom hans båda föräldrar har ar-

bete. Jamil  åker till Turkiet i stort sett varje sommar. Det är mot den bakgrun-

den Jamil berättar om vad resorna till Turkiet betyder för honom. 

 

”Typ smågalet”, säger Jamil i början av berättelsen och han positionerar sig som 

någon som ser på Turkiet ur ett utifrånperspektiv. ”Jag känner inte att jag är 

hemma riktigt”, säger han. För barnen gäller andra regler. Ibland får barn göra 

vad de vill. Ibland är det strängt, fast på ett annorlunda sätt. Han positionerar 

farmor som både gammal och sträng och samtidigt snäll. Hon bjuder in ”värsta 



150 

 

befolkningarna” till huset, mest gamlingar, och dem måste man hälsa på och 

pussa på båda kinderna. Det är en del saker han är med om i Turkiet, som han 

inte känner sig bekväm med. Det är varmt. När det regnar och blixtrar i Turkiet 

blir han rädd. Vid besöket i skolan vill alla barnen komma fram och hälsa på 

honom. Han berättar att skolan är gammal och sliten, en sådan som man ser på 

TV när de visar bilder från fattigare länder. Samtidigt säger han ”Turkiet är ett 

land som ser fattigt ut, fast det är mycket skönare.”. Han berättar om hur god 

maten är och om att han känner stor frihet över att kunna springa fritt. Han 

slipper sin astma.  

 

Något som känns viktigt i Jamils berättelser om resor till hemlandet är när han 

positionerar sig som pappas kompis. Jamil gillar pappas berättelser och efter en 

berättelse kallar pappa Jamil för kompis. Emotioner som framträder är kärlek 

och gemenskap och han berättar om hur han och pappa plockar frukt genom 

att kasta sten på frukten så att den ramlar ner. I pappas berättelser finns också 

en förankring bakåt i tiden, genom att det är minnen från hans barndom. Jamil 

berättar om att man får slå barn i Turkiet och Syrien och att han tycker att det 

är otäckt och ”lite över gränsen”. De emotioner som framträder när Jamil be-

rättar om hur pappa blev slagen i skolan som liten är att det är otäckt, orättvist 

och att det känns absurt och främmande för Jamil.  

 

Jamil berättar att han ibland känner det som att han egentligen skulle bo någon 

annanstans än i Åbyn. Han har planer för framtiden och tror inte att han kom-

mer att bo kvar. Hans mål är att komma till något annat land; kanske till Holly-

wood. Eller så stannar han kvar och blir politiker i Socialdemokraterna. I sina 

berättelser positionerar Jamil sig ofta som politiskt engagerad.  

 

Avvaktande ambivalens 

 

Nästa steg i analysen fokuserar hur Jamil positionerar sig i relation till mig i 

samtalet, det vill säga med fokus inte bara på vad som sägs utan också hur be-

rättelsen berättas. Jag har valt att lyfta fram en sammansatt emotionell position-

ering, avvaktande ambivalens, som relevant för att förstå känsla av tillhörighet i 

relation till resor till hemlandet som dilemmarum.  

 

Jamil uttycker ofta explicit sina åsikter och vad han känner. Hur han position-

erar sig varierar mellan samtalen. Han prövar olika positioner, särskilt i relation 
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till att vara svensk, en annan sorts svensk eller turk. Jag ser det som ett sätt att 

positionera sig i relation till mig utifrån att det antingen handlar om att han tror 

att det är det jag förväntar mig att våra samtal ska handla om, eller utifrån att 

det här är något han faktiskt funderar mycket på just nu i livet. Berättandet får 

då antingen en mer redogörande funktion, det vill säga att prestera rätt berät-

telse, eller en mer terapeutisk funktion. Den emotion som framträder tydligast 

har jag kallat för en form av avvaktande ambivalens. Å ena sidan säger han att 

han känner sig udda i Åbyn och som att han skulle bo någon annanstans. Han 

drömmer ibland om att gå i en annan skola, i Turkiet. I Turkiet skulle han slippa 

sin astma. Å andra sidan vill han inte lämna Åbyn bara för det. Han har bättre 

vänner här än där, säger han. Där samlas barnen runt honom och tittar och frå-

gar och han känner att det är annorlunda. Barnen leker andra lekar. Jamil åter-

kommer ofta till att han inte kan turkiska och att hans pappa har valt att prata 

svenska med honom istället. En emotion som framträder när han berättar om 

det är en sorts sorg. Han tycker ju om att vara pappas kompis.  

 

Berättande kan också ha en underhållande funktion. Jamil positionerar sig också 

i relation till mig som underhållare. Han dramatiserar när han berättar genom 

att avvika från det väntade och förutsägbara. Han vill berätta för mig på ett sätt 

som kan vara roligt, skrämmande, överraskande eller dråpligt. På det viset finns 

en tydlig berättarpoäng i Jamils berättelser om exempelvis släktträffarna med 

hälsningsprocedurer hos farmor eller om när pappa blev slagen i skolan när han 

var liten. För att uppnå dramatik i berättandet finns många explicita värdeom-

dömen i det Jamil berättar. Jamil tar utgångspunkt i det han föreställer sig är 

mina kulturella förväntningar om vad som är ovanligt, roligt och spännande. 

Jamil positionerar sig samtidigt själv mer som en kompetent och aktiv betrak-

tare, än en passiv mottagare eller som offer för andras handlingar.  

 

 

Känsla av tillhörighet: villkor och handlingsmöjligheter 

 

I barnens berättelser om resor till hemlandet blir två dimensioner tydliga, dels 

hur berättandet fyller olika funktioner, dels hur det kroppsligt sinnliga kan gest-

altas i berättelser om viktiga platser. Berättelser och berättande kan fylla olika 

funktioner (Mishler, 1997; Norrby, 1998; Hydén, 2008). Barnen berättar som 

svar på frågor de har fått och syftet är att förklara något och på olika sätt illu-

strera det de vill berätta.  På så vis får berättandet en redovisande funktion. Ef-
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tersom de här berättelserna också berättas för just mig i den specifika intervju-

kontexten, förväntas de dessutom handla om något som är ovanligt roligt och 

spännande. På så vis får berättandet en underhållande funktion och barnen be-

rättar på ett dramatiserande sätt med skratt och explicita värderingar. De själv-

positioneringar som barnen förmedlar i berättandet kan variera mellan att an-

tingen vara någon som är aktiv och kompetent eller någon som mer är ett offer 

för omständigheterna eller andras handlingar. Barnen berättar om de här re-

sorna med stor detaljrikedom och inlevelse i jämförelse med hur de berättar om 

mycket annat i sin vardag och de själva är centrala karaktärer i den berättelse-

värld som målas upp. Det är också tydligt att de ofta uppehåller sig vid det de 

upplever som bekymmer, annorlunda och ovant. På så vis får berättandet en 

terapeutisk funktion genom att dilemman kan belysas, bearbetas och kanske 

lösas. Barnen berättar om känslosamma relationer mellan människor och fokus 

är ofta på den egna personen eller den egna gruppen och kan ibland vara ganska 

självutlämnande. Barnens egna handlingsmöjligheter framträder också och det 

kan handla om något som skulle kunna ses som en form av revoltberättelser 

(Eriksson, 1997).  

 

I barnens berättelser om resor till hemlandet blir det också mycket tydligt hur vi 

utforskar och upplever omgivningen med våra kroppar och alla våra sinnen. 

Detta är berättelser som handlar om något händelsespecifikt, om möten med 

människor och fysiska miljöer och om hemkänsla och platsförankring. Barnen 

berättar på ett kroppsligt sinnligt sätt, som antagligen förstärks av att de utgår 

från att jag inte vet någonting om det de berättar om. Berättelserna fyller redo-

visande, underhållande och terapeutiska funktioner på samma gång.  

 

”Emotions cannot be separated from bodily sensations” skriver Ahmed i sin 

bok The Cultural Politics of Emotion (2004, s 12). Det är med kroppen och våra 

sinnen vi upplever plats, vilket också visar sig i barnens berättelser. Barns känsla 

för plats hänger nära samman med känsla av tillhörighet. Först och främst be-

rättar barnen förstås om det de ser. Det har mycket med den fysiska miljön att 

göra, som att det inte finns skog utan fruktträd, att det är mycket sand, att det 

skräpigt och smutsigt ute och att husen är byggda i andra material än i Sverige. 

Men också att de andra barnen har andra kläder på sig. Minnen triggar känslor 

och ett sinne starkt förknippat med minnen är lukt (Ahmed, 2004; Bunkse, 

2007). Hur det luktar hemma, och hur man är van vid att det luktar, är starkt 

förknippat med känsla för plats. Lukter är inte alltid positiva upplevelser och 

några av barnen beskriver att det luktar ”surt”, ”bensin” och ”smutsigt”. Känsla 
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för plats är också starkt förknippat med ett annat sinne: smak. Barnen berättar 

om hur mat smakar annorlunda, och det är ofta starkt positiva upplevelser, med 

god och smakrik mat. Hemkänsla är ofta förknippat med att laga mat och äta 

tillsammans.  

 

De ljud man hör är också förknippat med känsla för plats. Flera av barnen be-

rättar om hur de tycker att det är tyst och lugnt och lite trafik i Viken och Åbyn. 

Också vilka språk man hör runt sig och hur man hör sig själv i en specifik kon-

text får betydelse för hur man upplever plats. Yasmine beskriver hur det kändes 

på ett annat sätt att prata svenska i Irak än i Sverige. Även fysisk kontakt och 

beröring får betydelse för känsla för plats. Mehran berättar om hur de satt 24 

personer i en bil och då sitter man nära och det blir en ny erfarenhet i många 

avseenden. Jamil beskriver hur han känner sig obekväm med att hälsa på alla 

människor som kommer på besök hos farmor i Turkiet. ”Då måste man pussa 

båda kinderna och allting. Och så på gamla människor och alltihop.”, säger han. 

Många av barnen beskriver känslan av att det inte är självklart att det finns rent 

vatten. Det är en känsla som inbegriper många sinnen. Det gör också barnens 

beskrivningar av att det är så varmt. Det blir en högst påtaglig fysisk upplevelse 

och barnen beskriver det på lite olika sätt, som att det blir svårt att andas och 

att man nästan börjar gråta, men också att klimatet och luften kan göra att man 

blir av med sina astmabesvär och kan springa fritt och leka. 

 

De känslomässiga banden, känsla av värme och gemenskapen och en förank-

ring bakåt i tiden kan också vara en kroppsligt sinnlig upplevelse. Att vara lik, 

att vara någon som andra vet vem är och vilket sammanhang man kommer 

från, beskriver flera av barnen som en fin känsla, som förstås också känns i 

kroppen. Känsla för plats beskrivs ofta som den atmosfär och den attraktions-

kraft som tillskrivs en plats och som bidrar till en känsla av välbefinnande. 

Detta i sin tur knyter samman människor och gör att människor vill återvända 

till en plats (Billig, 2005; Tonts & Atherley, 2010). 

 

Ett begrepp som är relaterat till känsla för plats är anknytning till plats. P. 

Gustafson (2001) beskriver hur graden av anknytning till plats kan variera mel-

lan platser utifrån tre underliggande, ofta implicita, dimensioner. Den första 

dimensionen är distinktion, det vill säga hur jag som individ ser på hur jag skil-

jer mig från andra och detta uttrycks ofta genom motsatspar, som här/där, 

hemma/borta, vi/de. Barnens sätt att positionera sig och de emotioner som 

framträder i positioneringarna handlar mycket om förhandlingar om likhet och 
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olikhet, exempelvis hur jag ser ut och hur andra ser ut, om kläder och om vem 

man är ”vi och dom” med i olika skeden av berättelsen.  

 

Den andra dimensionen är värdering, det vill säga jämförelser som ofta har en 

normativ komponent, positiv eller negativ, om platser och invånarna där och 

som har betydelse för och kan påverka graden av involvering i relation till en 

specifik plats. Barnen positionerar sig också i den här dimensionen emotionellt 

och beskriver något de upplevt på resorna som läskigt, kul, smutsigt eller an-

norlunda och den mindre orten som trygg, lugn eller instängd. De emotioner 

som framträder är inte i första hand positiva eller negativa, utan både-och. Det 

är motsägelserna som framträder som tydligast i barnens förhandlingar om 

känsla av tillhörighet och känsla för plats. 

 

Den tredje dimensionen är kontinuitet, det vill säga om jag har levt på samma 

eller samma typ av plats länge. Platser kan dock få nya betydelser, ofta genom 

att man försöker göra platsen till sin egen, exempelvis genom kompisrelationer 

eller genom att helt enkelt själv fysiskt skapa platsen. Barnen berättar ibland om 

att de bygger hus i hemlandet eller att det finns ett hus där de bor när de är där.  

 

Platser ofta har högst personliga betydelser för olika individer och hänger ihop 

med människors livsberättelser. Platser där man har bott länge eller har återvänt 

till många gånger associeras med rötter och kontinuitet. De är ofta relaterade till 

olika perioder i livet, som barndom, men också till emotioner, som trygghet. 

Det gäller både barnen och de vuxna i barnens berättelser, det vill säga betydel-

sen av att bli igenkänd och att känna igen andra i omgivningen, eller dess mot-

sats att uppleva anonymitet. Platsen där man för tillfället bor eller där man 

kommer ifrån, berättar för andra om vem man är och man ses då ofta som en 

representant för hemorten eller hemlandet. Det blir tydligt i barnens berättelser 

genom att de balanserar det som kan uppfattas som positivt eller negativt av 

den som lyssnar, det vill säga jag eller den större publik barnen tänker sig. Bar-

nen har alla varit måna om att det ska framgå att det inte antingen-eller är utan 

både-och. I sina positioneringar framgår att de bemödar sig om att berätta så att 

det går att förstå.  

 

Både Åbyn, Viken och hemlandet kan också associeras med ”andra” och det 

uttrycks ofta i stereotypier genom jämförelser mellan ”vi/här” och ”dom/där”. 

Platserna beskrivs ofta utifrån en speciell atmosfär, naturen, vädret och klimatet 

och blir också ofta stereotypt. Människors berättelser om platser ger kunskap 
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om mycket och i den här studien ses vare sig tillhörighet eller platser som es-

senser, utan som processer och platser betyder därför inte detsamma för alla 

och betydelsen förändras (Massey, 1994; Gustafson, 2001). Intressant i relation 

till min studie är hur man kan ha erfarenheter av en plats utan att ha besökt 

platsen fysiskt, men genom exempelvis TV, internet eller genom berättelser 

man har hört. Vad en plats betyder kan också skapas utifrån vad vi önskar, tror 

eller fantiserar om finns där. I barnens berättelser blir det också tydligt att alla 

människor inte heller har tillgång till samma platser och det kan finnas mer eller 

mindre tydliga gränser som inskränker och begränsar. På så vis kan det område 

man har att röra sig i vara starkt begränsat beroende på vem man är eller vilken 

grupp man tillhör.  

 

Det blir också tydligt hur språk villkorar känsla av tillhörighet och känsla för 

plats (Antonsich, 2010). Ett specifikt språk står för ett särskilt sätt att konstru-

era, tolka och definiera situationer (Buinfino & Thomson, 2007; Therborn, 

1991). Språket blir därmed en viktig tillgång, för att själv förstå och göra sig 

förstådd i vid meningsskapande bemärkelse. Det blir en kraftfull tillgång vid 

resor till hemlandet och innebär handlingsmöjlighet att skapa känsla av gemen-

skap (Hooks, 2009). I barnens berättelser framträder tydligt att de är stolta över 

de språkkunskaper de har och oroliga för de kunskaper de saknar, det vill säga 

som begränsar deras handlingsmöjligheter.  

 

Att tillåtas känna stolthet över det egna ursprunget är inte självklart i barnens 

berättelser. Här framträder den mindre ortens villkor på så vis att det blir tydligt 

hur det är att exempelvis vara en av få i Åbyn med föräldrar födda utomlands 

och den ende med ursprung i Afghanistan eller Turkiet och Syrien. Detta kan 

jämföras med resultaten i Kasselias Wiltgrens studie (2014) från en högstadie-

skola i Stockholm där de flesta av eleverna hade föräldrar födda utomlands. Där 

var svenskheten en identitet som togs för given så länge man inte kom utanför 

sitt område. I andra områden upplevde de att de inte främst uppfattades som 

svenskar av andra och att de blev bemötta på ett annat sätt och stoltheten över 

den egna identiteten utmanades. Kasselias Wiltgren lyfter fram att risken finns 

att de då slutar se sig själva som svenskar och ställer sig utanför samhället. 
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Sammanfattning 

 

I det här kapitlet har jag visat hur tre av barnen berättar om sina erfarenheter av 

att resa till hemlandet och hur dessa berättelser kan gestalta känsla av tillhörig-

het. Jag har velat svara på frågan om vilka villkor och handlingsmöjligheter som 

framträder. I analysen belyser jag hur två dimensioner blir tydliga, dels hur be-

rättandet fyller olika funktioner, dels hur det kroppsligt sinnliga kan gestaltas i 

berättelser om viktiga platser. Jag har visat hur både minnen och erfarenheter 

och platsanknytning förankras i det kroppsligt sinnliga, som det man ser, lukter, 

smaker, ljud och beröring. Det man är van vid villkorar också känsla av tillhö-

righet.  

 

Jag diskuterar resultatet i relation till tre dimensioner som får betydelse anknyt-

ning till plats (P. Gustafson, 2001): distinktion, värdering och kontinuitet. Lik-

som i föregående kapitel om kamratrelationer är det förhandlingar om likhet 

och olikhet som berättas fram. I dessa förhandlingar framträder mer eller 

mindre normativa jämförelser om vad som är bra eller dåligt eller vem som till-

hör vilka grupper och kategorier. I berättelserna om resor till hemlandet blir det 

tydligt att känsla av tillhörighet till stor del villkoras av de kulturella föreställ-

ningar och värderingar som omger oss och som handlar om betydelsen av lik-

het och olikhet. Här framträder också språket som mycket viktigt. Om man ges 

tillgång till olika platser ger det också handlingsmöjlighet att ge platser nya bety-

delser. I berättelserna framträder hur barnen försöker göra platser till sina egna, 

exempelvis genom kompisrelationer i skolan, där de bor på Fågelsången eller i 

Lokalen, det vill säga viktiga platser på den mindre orten. En positiv känsla för 

plats hänger tydligt samman med de varierande möjligheter familjerna har att 

skapa en fysisk plats i sina hemländer, exempelvis genom att bygga ett hus.  

 

En plats som alla de intervjuade barnen har tillgång till är skolan. I nästa kapitel 

redogör jag för hur skolan och att klara de uppgifter man får där framträder 

som ett dilemmarum. 
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7. ”Att klara skolan” som dilemmarum 

 

En stor del av intervjumaterialet i studien utgörs av berättelser om betydelsen 

av ”att klara skolan” och de visar hur omgivningsfaktorer och livserfarenheter 

får betydelse för hur barnen förstår sig själva och sina villkor i skolan. I forsk-

ning om barn med migrationsbakgrund lyfts ofta fram att skolan utan tvekan är 

samhällets viktigaste redskap för integration (Engebrigtsen & Fuglerud, 2009; 

Darmody, 2011). Bland andra Engebrigtsen och Fuglerud (2009) diskuterar hur 

migration innebär utmaningar för en skola, som har ambitionen att utjämna 

skillnader och samtidigt utgå från det enskilda barnet. De lyfter fram att oavsett 

föräldrars bakgrund och utbildningsnivå betonar vanligen både föräldrar och 

barn betydelsen av skola och utbildning för möjligheter till ett bra liv i framti-

den. De diskuterar hur utbildning historiskt sett har varit en viktig strategi för 

att göra en klassresa, men att den föreställningen också bygger på att det hand-

lar om en relativt sett förutsägbar process, både personligt och socialt. Bak och 

von Brömssen (2013) belyser hur många barn med migrationsbakgrund utma-

nas i denna positiva inställning till skola och undervisning av att de får ägna 

mycket kraft åt att bli accepterade av kamrater, ofta i nya sammanhang. Både 

etnicitet, klass och genus får betydelse i sådana processer (Crul, 2007; Devine, 

2009; Bak & von Brömssen, 2013).  

 

Inom gruppen barn med utländsk bakgrund är skillnaden stor när det gäller 

skolresultat. Föräldrarnas utbildningsbakgrund är viktig, men studier visar också 

att skillnader i förväntningar hos föräldrar och lärare har betydelse liksom famil-

jeorganisation och politisk organisation hos olika etniska grupper (Engebrigtsen 

& Fuglerud, 2009; Skolverket, 2011; Suarez-Orozco m fl., 2010). För många 

barn med migrationsbakgrund är utbildning heller inte enbart ett individuellt 

projekt, utan ett familjeprojekt, exempelvis på så sätt att familjens förväntningar 

på skola och utbildning får betydelse för hur väl barn lyckas i skolan (Enge-

brigtsen & Fuglerud, 2009). Detta faktum kan vara ett sätt att förstå den relativt 

sett höga andelen barn med migrationsbakgrund som går vidare till högre ut-

bildning. Av barn med utländsk bakgrund som har avslutat gymnasieskolan 

med slutbetyg fortsatte fler till högskolan i jämförelse med barn med svensk 

bakgrund (Skolverket, 2011; Bak & von Brömssen, 2013).  

 

För barnen i studien kretsar berättelserna om att klara skolan ofta kring språk, 

om undervisning i svenska som andraspråk och modersmål, och hur man gör 

sina läxor, men också om hur tidigare erfarenheter från skolan i andra länder 
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gör att man ser på svensk skola med delvis andra ögon. Det kan också handla 

om erfarenheter av att själv ha hört berättelser om skolan i andra länder, speci-

ellt föräldrars erfarenheter av skolan i hemlandet. Dessutom berättar barnen om 

vad de vill bli, vad de vill arbeta med i framtiden och om drömmar och ambit-

ioner, ofta relaterat till var man tänker sig att bo för att förverkliga de dröm-

marna. Så här beskriver Yassin, 9 år, hur han ser på sin skolvardag: 

 

Jag gick i skolan i Egypten. Där i Egypten var det roligt i skolan. Vi fick många 

prov och jag klarade alla proven. Alltid. Lärarna pratade arabiska där. Det var 

lätt allting. Jag hade jättemånga kompisar. Där i Egypten, varje dag, ingen brå-

kade där alls, bara tyst. Här är det mycket snack, mycket sånt. Några går runt 

och pratar, så blir fröken eller magister arg. Och sen lyssnar dom inte. Sen går 

dom ut och dom börjar bara skratta och sånt. Jag får ont i huvudet och sånt. 

Ibland är det bråk på rasten här, dom fuskar och sånt. En gång fick vi bandy-

straff. Vi fick inte spela bandy på rasten alls sen. Inte alls. Jag tycker det är 

konstigt. Här får alla straff. Inte dom som bråkar. Det är inte så i Egypten.  

 

Här i Viken har jag Kerstin. Hon är min SVA-lärare. Hon lär mig svenska 

snabbt. Vi tränar varje dag. Och jag träffar Osman också. Vi tränar arabiska. Vi 

pratar arabiska hemma. Jag glömmer bort hur man läser och skriver och sånt. 

Och många ord. Vi pratar svenska lite hemma ibland också. Vi tränar oss till-

sammans. Jag pratar med min lillebror.  

 

Jag tycker det är kul med skolan. Jag räcker upp handen också många gånger. 

Ibland är det svårt. Med svenskan. Ibland förstår jag inte läxorna. Mamma och 

pappa förstår inte vad det står. Men dom kan det. Vi måste göra så att jag säger 

till dom vad det står i boken på arabiska och då hjälper dom mig och säger hur 

man ska göra på arabiska och sen skriver jag på det svenska eller räknar matte 

eller sånt.  

 

Yassins berättelse fångar flera av de dimensioner som framträder som viktiga i 

barnens berättelser och en sådan strävan är önskan om att lyckas i skolan. Han 

tycker att det är kul med skolan och säger ”Jag räcker upp handen också många 

gånger”. Yassin har dock erfarenhet av att lyckas i skolan och att allt är lätt, vil-

ket säkert är en erfarenhet som ger positiv transfer för hans självkänsla. Han har 

upplevt att sammanhangen och förutsättningarna kan avgöra om man lyckas 

eller inte. Yassins tidigare erfarenheter av att vara en duktig elev framstår som 

viktiga i strävan efter hur han fortsatt vill vara.  
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Hans skolerfarenheter från Egypten gör också att han har något annat att jäm-

föra med. Han vet att lärare i skolan kan ha en annan auktoritet än den han 

upplever där han är nu. Han undrar över kollektiva bestraffningar. Han åter-

kommer ofta till det han upplever som ett stort hinder i skolan, nämligen att 

”Här är det mycket snack, mycket sånt”. ”Snack” handlar om att många pratar 

och stör på lektionerna och inte lyssnar på läraren. De bara fortsätter och skrat-

tar och Yassin säger ”Jag får ont i huvudet och sånt”. Det är mycket ”snack”, 

som Yassin säger, både på lektionerna och kring regler. Han har erfarenheter av 

en skolvardag i Egypten som han karakteriserar som lugn, trygg, rättvis och 

med tydlig vuxenaktoritet. Det gör att han kan se på skolan i Viken med andra 

ögon än de andra barnen. Han har helt enkelt något att jämföra med. Han har 

sett och upplevt ett alternativ.  

 

Yassin talar om Kerstin, som är hans SVA-lärare. ”Hon lär mig svenska 

snabbt”, säger han. Han träffar Osman och tränar på arabiskan. Han är stolt 

över att ha lärt sig svenska snabbt, samtidigt som han är orolig över att tappa 

sina kunskaper i arabiska. Han beskriver också det Engebrigtsen och Fuglerud 

(2009) beskriver som familjeprojektet och som går ut på att lära sig svenska: ”Vi 

tränar oss tillsammans”, säger han. Yassin ger en detaljerad berättelse om hur 

det går till hemma hos honom när han gör läxor. När Yassin berättar upplever 

jag att han förstår att jag inte förstår eller vet hur det går till, det vill säga att 

hans erfarenheter skiljer sig från klasskamraternas, och mina. Det är ett stort 

arbete han och hans föräldrar lägger ner och man kan fråga sig om hur mycket 

de som arbetar i skolan vet om hur det faktiskt går till när barnen gör läxor, 

oavsett bakgrund. Yassin har föräldrar som trots allt ”kan det”, som han ut-

trycker det, vilket utifrån Yassins berättelse kan tolkas som att de har god skol-

bakgrund från hemlandet.  

 

I materialet framstår läxor som ett särskilt viktigt område när det gäller ”att 

klara skolan” och några av barnen berättar om hur de känner sig oroliga och 

ibland maktlösa. Så här berättar Ranna, 10 år:  

 

Det finns en läxa jag har problem med. Det är läsningen. Vi skulle läsa en 

bok och vi hade inte en bok hemma så vi gick, jag och mamma, och lå-

nade på biblioteket. Och så läste jag lite från den, det var jättemycket text 

och jag förstod inte. Jag kan svenska jättebra, men det är inte samma när 

man läser. Det blir så konstigt. Mamma förstår inte så mycket svenska. 

Fast hon försöker förstå vad jag läser. Jag tror inte hon har gått i skolan så 
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mycket. Och så vet jag att vi ska vi lämna läxan nästa dag och jag är inte 

klar med den. Då går jag ut och går i sanden och leker en lek, att ’jag bryr 

mig inte’. Det finns jättemånga läxor som jag inte har lämnat. Fröken blir 

arg, för vi får inte göra så med läxorna. Jag vill inte säga till dom att det är 

svårt. Hemma brukar jag gå ut och inte bry mig, fast jag känner mig såhär, 

stressad eller nåt. Men nu har dom skickat en lapp om man behöver läx-

hjälp. Så vi fyllde i en.  

 

 

Något som tydligt framträder är att de barn som har äldre syskon berättar att de 

får hjälp av dem. De förhör och förklarar. Att det ser ut så i många familjer 

med migrationsbakgrund är något som tidigare forskning visat (se exempelvis 

Volk with De Acosta, 2004). Yasmine, 11 år berättar: 

 

Jag tycker att det är kul att göra läxor. Om jag behöver hjälp så frågar jag min 

storasyster, för mamma är inte så bra. Annars om dom är lätta så gör jag dom 

själv. Mamma och pappa kan hjälpa mig bara när jag har matematik. Men om 

jag ska läsa så är det min syster som ska hjälpa mig. Det är svårt med svenskan. 

Mamma och pappa tycker att det är jobbigt att dom inte kan hjälpa mig. Vi pra-

tar inte om det. Jag ser det på dom. Mamma kan inte så mycket svenska, men 

typ vi pratar lite svenska med henne. Hon kan lite. 

 

Betydelsen av modersmålet och modersmålsläraren framträder mycket tydligt i 

många av barnens berättelser. På både Vikenskolan och Åbyskolan arbetar man 

aktivt och efter bästa förmåga för att kunna erbjuda denna undervisning.  För 

Rami, 10 år, som har erfarenhet av att gå i skolan i Stockholm, blir moders-

målsundervisning i Viken utifrån det han berättar en ny erfarenhet med speciellt 

stor betydelse, eftersom han är ensam om att ha kurdisk bakgrund:  

 

Det bästa med skolan här i Viken är att jag går hos Osman på modersmål. Han 

är också kurd, men vi pratar lite olika dialekt. Men vi förstår och han lär mig 

jättebra. I Stockholm gick jag aldrig på modersmål. De sa att det kostade. Min 

mamma pratar med Osman också. Annars gillar jag mest idrotten. Och ibland 

matten om vi inte pratar för mycket. Dom ska alltid prata så mycket. Man ska 

prata matte. SO och NO, det avskyr jag. Gjorde du också det eller? Alltså, allt är 

tråkigt. Jag brukar inte gå ut i naturen någonting (skrattar). Men det är roligt att 

grilla. Två gånger var vi vid sjön och grillade med skolan. Det var jättekul. 
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Jag fick börja gå hos Kerstin också i SVA när jag kom till Viken. När jag kom 

till Kerstin, då blev jag mycket bättre. Men jag orkar bara inte göra läxorna. 

Mamma kan hjälpa mig med matten. Det gillar jag. Annars går det inte. Ibland 

försöker vi prata svenska jag och min mamma. Vi gör olika saker, kollar på film 

på svenska och såna saker. Jag lärde mig svenska från Bolibompa. För att 

mamma hade precis flyttat hit från Iran. Så mamma och jag, vi satt och kollade 

på Bolibompa när jag var liten och vi lärde oss där. Jag kommer ihåg när jag satt 

typ vid min favoritplats när jag var liten. Jag lärde mig ganska mycket. Jag tycker 

jag kan helt perfekt.  

 

”Att klara skolan” handlar för många av barnen i studien om att detta ger möj-

ligheter inför framtiden och att det är en möjlighet man har fått i Sverige i och 

med föräldrarnas beslut om att migrera. Barnens drömmar om jobb i framtiden 

kommer till uttryck i berättelserna. Så här berättar Rania, 12 år:  

 

Efter jag går hem från skolan, då brukar jag ofta göra läxorna. Sedan får jag 

passa småsyskon eller så läser jag en stund. Och sen gör jag läxorna igen, för att 

komma ihåg och lära mig. Det är oftast svåra läxor och jag har en mer än dom 

andra, i modersmål också. 

 

Jag vill bli doktor.  Men typ som är kemikaliedoktor, eller en sån där tandläkare 

eller något. Någonting som man hjälper andra folk med i alla fall. Det är det 

bästa jag vet. Min dumma syster säger att jag ska vara en dagislärare, men det 

vill jag inte. Jag vill bli en sån där, så vill jag upptäcka hela världen, den där tri-

angeln i havet, svarta hålet och så var det något annat som jag inte kommer 

ihåg. Och jag tror att man kommer till en annan värld när man åker genom 

svarta hålet. Och triangeln tror jag att det är en annan värld det med, under 

vattnet. 

 

”Att klara skolan” är viktigt för samtliga barn i studien, men vad det betyder ges 

delvis olika innebörd i barnens berättelser och det innebär också utmaningar. 

Nedan följer tre av barnens berättelser med fokus på ”att klara skolan” som 

dilemmarum. Det är Rubas, Sus och Husseins berättelser. De tre berättelserna 

är valda utifrån att de synliggör viktiga dimensioner, som framträder i många av 

barnens berättelser, nämligen ”att klara svenskan”, ”att klara läxor”, ”att klara 

modersmålet” och ”att klara att få jobb i framtiden”. Liksom i de andra resul-

tatkapitlen har varje berättelse en rubrik, som är ett citat och som synliggör det 

jag ser som berättelsens huvudsakliga intrig. De tre berättelserna är Rubas be-
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rättelse ”Det är liksom min plats lite, skolan!”, Sus berättelse ”Det är väl bra om 

någon är tyst!” och Husseins berättelse ”Hos Osman finns jag och min familj”.  

 

 

”Det är liksom min plats lite, skolan!” 

 

Ruba är 10 år och har bott i Viken i nästan hela sitt liv. Det här är hennes berät-

telse: 

 

Jag är född i Irak. Jag tror jag var två år när jag kom till Sverige. Vi flyttade till 

Göteborg. Men jag gick på dagis här i Viken. Vi bor på Fågelsången. Det är jag, 

min mamma, min pappa och mina två storebrorsor. En går i första ring på 

gymnasiet i stan. Han vill bli som pappa var i Irak, någon ingenjör, tror jag. Min 

andra storebror går i första ring. Han vill bli pilot. Sen har jag Miriam också, 

min storasyster. Hon är 21 år och hon bor i Uppsala. Hon läser där, till apote-

kare. I Viken har jag min farbror också och hans familj. Hans son, Hussein, går 

ju i min klass. Sen har jag ingen mer i Sverige. Alla andra bor i Irak. Jag har varit 

där två gånger. Första gången när jag var sex år. Det var jättevarmt i vinden. Jag 

har aldrig känt så varmt förut. Sen var vi där nu igen. Och sen när vi kom hem 

igen, förförra fredagen så fick vi veta att min farfar dog. Jag träffade honom i 

Irak. Han var jättesnäll. Dom säger att han hade svininfluensan. Vi tar på oss 

svart.  

 

I skolan är jag jätteglad! Jag trivs där jättemycket. Jag trivs jättebra här. Jag vill 

inte byta skola. Klasskompisarna är sjysta. Jag har bra kompisar. Vi pratar ganska 

mycket med varandra. Om typ ett spel som vi har, så pratar vi om det. Det är 

ett spel som heter ”Stardoll”, som man spelar på datorn. Man kan vara inne 

samtidigt och jag brukar chatta med dem. Min bästa kompis är Yasmine, som 

går i min klass. Hemma har jag Zarah, Rania och Ranna också. Jag brukar vara 

med en tjej i klassen som heter Sandra också. Jag har varit hos henne och hopp-

pat studsmatta också, men bara ute, utanför hennes hus. Vi gillar ”Twilight” 

också båda. Gillar du? (fnittrar). 

 

I skolan känner jag mig tryggast. För det är liksom min plats lite, skolan. Inte 

vid affären och stationen. Där finns det en man som pratar med allihop. Han sa 

till Zarah ”Vill du gifta dig med mig?”. Han pratar med oss hela tiden. Och 

dricker för mycket. Han har en sjukdom alltså, så han är alkoholist. Ja, jag är lite 



163 

 

rädd för honom. Alla vet vem det är i Viken. Det är nog synd om honom, 

egentligen.  

 

Man lär sig jättebra i skolan och så har jag jättebra lärare. För det mesta är det 

lätt. För det mesta. Bild är roligast. Jag brukar måla och rita hemma jättemycket. 

Jag är lite bra på det också (fnittrar).  Det näst roligaste är Lilla Aktuellt. Då gör 

vi ordlista och diskuterar viktiga saker. Jag går hos Kerstin också, på SVA. Det 

är jättebra. Det är min mamma som har sagt att jag ska gå där. Jag lär mig mera. 

Vi läser i SO-boken och vi gör ordlistor och vi pratar om det som står i boken. 

Sen går jag till Osman också en timme i veckan. Arabiskan. Jag tror det skulle 

räcka med en halvtimme i veckan för mig… I Irak vill jag bara prata svenska. 

Det känns så i mig, jag är bäst på svenska, jag kan inte allt på arabiska… 

 

Mamma går i skolan och läser svenska. Hon har bestämt sig nu att hon ska lära 

sig. Pappa vet jag inte riktigt vad han gör… han röker… Han kör taxi på natten 

i stan när dom ringer på honom. Vet du, jag och min mamma, vi brukar göra en 

grej. Det är jättejätteroligt! Vi åker till stan själva, hon och jag bara. Vi går i klä-

daffärer och vi äter där, på Burger King. Och då pratar mamma svenska med 

mig, hela tiden. Hemma och i Viken pratar vi arabiska. Vi äter fiskburgare och 

övar henne. Och pommes frites och Coca Cola. Jag lär mamma svenska. Jag 

tycker det är jätteroligt! Hon läser också svenska nu. Om jag typ läser något i 

läxa och så förstår jag inte vad ett ord betyder, då så säger jag till mamma ”Vet 

du vad det här betyder?” Så säger hon nej. ”Det betyder så här”, säger jag. Jag 

tycker om att läsa böcker. Innan jag sover brukar jag göra det, alltid. Min 

mamma läser samma böcker nu.  

 

När jag har läxor så gör jag dem själv nu. Det brukar vara ganska lätt. Om jag 

behöver hjälp så frågar jag mina syskon. Och då är det mina två bröder om 

dom är hemma. Dom kommer hem varje kväll i alla fall, men ibland är det jät-

tesent. Det är svårt att fråga mamma och pappa. Nej, dom kan inte så bra 

svenska. Så säger mamma till mig ”Du kan gå och säga till dina brorsor att de 

ska hjälpa dig”. Så gör jag det om dom är hemma. Dom har mycket läxor också. 

Förut när Miriam bodde hemma hjälpte hon mig alltid. Hon var som min frö-

ken. Miriam var alltid hemma. Nu ska hon bli apotekare. Jag längtar efter 

henne. Hon åkte i augusti. Det är länge, men hon kommer nästa fredag med 

tåget. Det är mycket, mycket svårt för Miriam där i Uppsala. Hon ska vara där i 

fem år. Hon kämpar mycket. Jag tror hon längtar hem till Viken. Miriam kände 

många kompisar i stan. Det var roligt. En gång åkte vi till Uppsala till henne.  Vi 

åkte bil. Miriam har sjal. Jag är för liten. När jag blir lika stor som Miriam ska 

jag bli som hon. Jag ska läsa på universitetet och bli doktor. Då kanske jag kan 
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åka till Irak och hjälpa människor där också. Men bara hälsa på. Förut var Mi-

riam min fröken och nu är jag mammas fröken (fnittrar). 

 

Ruba är mycket tystlåten under intervjusamtalen och svarar försiktigt och efter-

tänksamt på frågorna. Jag får en känsla av att hon under alla tre intervjusamta-

len undrar vad jag är ute efter med mina frågor. Jag använder ganska mycket tid 

till att försöka beskriva för henne hur jag tänker med min studie och med mina 

frågor, det vill säga att jag vill veta något om vad som är viktigt i hennes liv och 

vilka tankar och funderingar hon har just nu i sitt liv. Ruba tar inte många egna 

initiativ i samtalet, utan svarar på mina frågor ganska kortfattat. Vid några till-

fällen glimtar det till i Rubas ögon och hon berättar spontant och detaljerat och 

det är när hon berättar om skolan, om resorna med mamma till stan och om sin 

storasyster Miriam.  

 

Mammas fröken 

 

Det första steget i analysen fokuserar vilka karaktärer som finns med i berättel-

sen och hur de positioneras i förhållande till varandra i berättelsen (Bamberg, 

1997; 2004). För att ge ett sammanhang och för att lyfta fram det sociala nät-

verkets betydelse för känsla av tillhörighet presenteras nedan en bild av Rubas 

sociala nätverk utifrån den nätverkskarta vi fyllde i under intervjusamtalen. Det 

finns flera karaktärer som framträder som viktiga i Rubas berättelse. Hennes 

familj med mamma, pappa och två äldre bröder som bor i Viken och en storas-

yster i Uppsala, den stora släkten i Irak och en farbror med familj i Viken, bästa 

kompisarna på Fågelsången och i skolan, kvinnorna som träffas i Lokalen och 

Kerstin, Osman och klasslärarna i skolan. 
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Figur 10. Rubas nätverkskarta 

 

Ruba positionerar sig som en tjej som har många kompisar och som trygg och 

glad i skolan. Hon positionerar sig även som duktig och ambitiös i skolan. ”För 

det är liksom min plats lite, skolan”, säger hon. För det mesta är allt lätt och 

man både lär sig jättebra och har jättebra lärare på Vikenskolan. Mycket är roligt 

i skolan, särskilt bild, och det är för det mesta lätt att göra läxorna. Ruba är ett 

av få barn i studien som vet anledningen till att hon deltar i undervisning i SVA: 

” Det är min mamma som har sagt att jag ska gå där. Jag lär mig mera.”, säger 

hon. Ruba positionerar sin mamma som en stark och drivande person. Om sin 

pappa säger hon ” Pappa vet jag inte riktigt vad han gör… han röker… Han 

kör taxi på natten i stan när dom ringer på honom.”. Det är med en sorts trött-

het i rösten hon positionerar honom som någon som verkar ha resignerat. Bar-

nen i studien berättar på olika sätt om det faktum att föräldrarna, särskilt pap-

porna, har svårt att få arbete på orten och hur de inte har något att göra på da-

garna.   

 

Ruba positionerar sig tydligt som en del i hennes och mammans gemensamma 

projekt ”att lära sig svenska” och skaffa sig en bra utbildning. Hon berättar med 

glädje om hur ”Förut var Miriam min fröken och nu är jag mammas fröken”. 

Hon positionerar sig själv som mammas både fröken och kompis. Hon är stolt 

och glad när hon berättar om hennes och mammas resor till stan. Det är speci-

ella tillfällen där överenskommelsen är att åka tåg in till stan, gå i klädaffärer, äta 
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på Burger King och bara prata svenska för att ”öva mamma”. Ruba position-

erar sig som någon som tar sin uppgift på stort allvar och tar varje tillfälle att 

just ”öva mamma”. Det förefaller ha blivit en ny uppgift, efter det att Miriam 

har flyttat till Uppsala.  

 

Ruba hör till det fåtal av barnen i studien som positionerar sig som ganska oin-

tresserad av modersmålsundervisningen i skolan. ”Jag tror det skulle räcka med 

en halvtimme i veckan för mig… I Irak vill jag bara prata svenska. Det känns så 

i mig, jag är bäst på svenska, jag kan inte allt på arabiska…”, säger hon. Jag tän-

ker att det till stor del handlar om motivation; hon tycker att arabiska är svårt 

och säger att hon är bättre på svenska. Hon framstår som mer intresserad av 

lära mamma svenska än att själv lära sig arabiska i skolan. 

 

 

Historien om Miriam 

 

Nästa steg i analysen fokuserar hur Ruba positionerar sig i relation till mig i 

samtalet, det vill säga med fokus inte bara på vad som sägs utan också hur be-

rättelsen berättas. Jag har valt att lyfta fram hur Ruba använder konkretion som 

narrativ resurs (Prince, 1982). Konkretion handlar om att istället för att berätta 

om något i generella termer, kan Ruba genom att ge specifika exempel lyfta 

fram något som är viktigt för henne och som har en poäng. Hon positionerar 

sig själv som lik Miriam och olika emotioner framträder i och med en sådan 

positionering, som glädje och stolthet, men också saknad. I det här fallet hand-

lar det både om berättelsen om resorna till stan med mamma, som framträder 

som högtids- och glädjestunder, och om berättelsen om hennes storasyster Mi-

riam. Genom att berätta om Miriam och mamma, berättar Ruba också om sig 

själv. Hon berättar med stolthet om hur de alla tre strävar mot förändring och 

ett bättre liv i framtiden.  

 

I en berättelse förutsätts implicit att berättelsen måste ha en poäng och på så 

sätt blir den värd att berätta. Riessman (1993) beskriver det som att varje berät-

tare vill undvika att berätta en poänglös historia, så att den som lyssnar implicit 

eller explicit ställer frågan ”So what?”. Adelswärd (1997) skiljer på poänger på 

olika nivåer och med berättelsepoäng menar hon den poäng som ligger i själva 

berättelsen som sådan och som kommer fram oavsett vem som berättar histo-

rien. Med berättarpoäng menar hon istället en mer implicit poäng som är kopp-
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lad till den som berättar historien och till kontexten. Med den tredje nivån, den 

underliggande poängen, menar hon den moraliska poängen. Adelswärd lyfter 

fram hur de underliggande poängerna ofta är intressanta utifrån att de uttrycker 

kulturella innebörder som normer och värderingar och de beskrivs ofta som 

berättelsens sensmoral. Ruba berättar i den här studien på uppdrag av mig. Hon 

positionerar sig som en kompetent deltagare i intervjusamtalen genom att sträva 

efter att försöka berätta om det hon får i uppdrag av mig att göra, nämligen det 

som är viktigt för henne i hennes liv just nu. Rubas berättelser handlar i första 

hand om att förklara och redogöra.  

 

Ruba har både en berättelsepoäng, en berättarpoäng och en underliggande po-

äng i berättelsen om sin storasyster Miriam. Genom att berätta om Miriam po-

sitionerar Ruba också sig själv. Hon är mycket stolt över Miriam och när hon 

blir stor ska hon bli som Miriam. Hon ska utbilda sig och hon ska ha sjal och 

hon har redan tagit över rollen som ”fröken” i familjen. Ruba berättar stolt att 

Miriam hade många kompisar i stan. Miriam var alltid hemma och Ruba saknar 

henne mycket och berättar också om hur Miriam kämpar i Uppsala: ”Det är 

mycket, mycket svårt för Miriam där i Uppsala. Hon ska vara där i fem år. Hon 

kämpar mycket. Jag tror hon längtar hem till Viken.”. Poängen med att berätta 

om Miriam är att på ett konkret sätt positionera sig och sin familj som en familj 

som tycker att utbildning är viktigt och värt att kämpa för.  

 

 

”Det är väl bra om nån är tyst!” 

 

Su, 11 år, är född i Thailand och hennes familj tillhör den karenska minoriteten 

från Burma. Hon kom till Sverige och Åbyn under sin förskoletid. Detta är Sus 

berättelse: 

 

Jag är elva år och jag bor i Åbyn med min mamma, pappa storasyter och 

lillasyster. Jag är född i Thailand, men min familj är karener från Burma. 

Jag kom till Sverige när jag var fyra eller fem år, hit till Åbyn. Jag började 

på dagis. Det var bra, men jag kommer ihåg att jag brukade vara för mig 

själv. Jag brukade sitta själv och leka med dockor och titta på dom andra. 

Jag kände inte dom. Jag ville inte leka med dom då. Jag ville titta. Jag 

kommer ihåg det. Det var bekvämt för mig att leka själv och vara tyst. Jag 

tyckte om det lite. Det var roligt på dagis i alla fall. Fröknarna var snälla. 

Det var roligt att leka med dockor. Det kändes som jag väntade lite så jag 
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förstod vad fröknarna och barnen sa. Det gick fort, nästan med en gång, 

fast jag vet inte hur. Men jag ville inte säga något själv. Det är lite så nu 

också. Både i skolan och när jag gick på fritids. Men det är lättare i skolan. 

Då är Pah här. Jag är med henne. Fast nu på rasterna, då spelar jag gitarr, 

eftersom jag är en av dom som ska spela för gamlingarna här i Åbyn. Vi 

övar jättemycket. Det finns 8 gitarrer. Jag älskar det! Man får låna dom 

också från skolan och ta hem. Pah spelar också gitarr och pappa. Pappa 

har lärt oss. Han kan jättebra. Nu kan vi spela samtidigt. Här på skolan är 

det vår lärare, Jonas, han kan spela gitarr. Han lär oss. Vi har tur. Nu får vi 

vara inne på rasterna också, när vi spelar gitarr. Vi övar på låtar.  

 

Åbyskolan är en jättebra skola. Alla får vara med. Det finns många tjej-

kompisar i skolan. Alla är snälla. I femman är Jennie och Mimmi mina 

bästa kompisar. Vi träffas ibland hemma också. Typ varannan vecka. Vi är 

ute och köper godis eller så är vi hemma hos Jennie i hennes trädgård och 

hoppar studsmatta. Man kan gå från mig till Jennie. Det är inte så långt. 

Jag brukar inte ha kompisarna hemma hos mig. Jag har ingen studsmatta.  

 

Ibland är det svårt i skolan. Men vi får hjälp av Margaretha på läxhjälpen 

varje dag. Det är bra. Hon är SVA-läraren. Hon förklarar och hon pratar 

med mamma och pappa i telefonen. Imorgon så kommer det att vara en 

artikel som vi ska läsa i SO:n. Vi ska välja ut sånt som är viktigt och göra 

tankekarta och så. Det kan vara svåra ord. Ibland har vi en läxa och den 

ska vara klar till imorgon, men ibland tar det fyra veckor för mig att bli 

klar. Jag tycker inte att det är kul. Jag blir orolig med läxorna. Man måste 

redovisa och så. Vi får läxor och jag förstår inte och så vet jag inte vad jag 

ska göra. Mamma och pappa vet inte. Jag tror, pappa har aldrig gått i sko-

lan. Mamma kan läsa, men bara burmesiska. De pratade inte karen i hen-

nes skola. Det blir lite konstigt tror jag.  

Ibland blir jag avundsjuk på min lillasyster. Hon är bara fem år och hon 

har ju två storasystrar. Det kommer att bli så enkelt för henne. Hon har 

bott här hela sitt liv. Hon går på dagis och alla tycker om henne jätte-

mycket. Min storasyster hjälper mig, men när Kang börjar skolan har hon 

båda oss.  

 

Jag tycker inte om när vi måste redovisa och sånt. Det är det värsta i sko-

lan. Muntligt. Och sen måste man liksom titta på alla, man har ögonkon-

takt och så. Jonas säger man måste visa att man är intresserad och visa 
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respekt. Jag känner mig blyg då. Pah och jag är olika. Hon tycker inte så 

mycket är så svårt. Fast Pah, hon brukar säga till mig att jag ska gunga lite 

när jag står, så kan jag prata bättre. Lärarna säger alltid till mig att jag är så 

tyst. Jag är för tyst, jag måste prata mera. Jag förstår inte det. Det är ingen 

som märker att jag är tyst i klassen. Det brukar vara många andra i klassen 

som vill ha uppmärksamhet hela tiden, kan man säga (fnittar). De pratar ju 

hela tiden. Det är väl bra om nån är tyst. Och sen vet jag inte vad jag ska 

prata om heller. Dom andra pratar om saker hela tiden. Om bandy och 

innebandy och sånt. Jag vet inte vad jag ska prata om. Jonas säger att det 

låter lite konstigt när jag pratar. Jag kanske får gå till en speciell fröken för 

det. Jag har kommit på en sak. Det kanske är något fel på min tunga. Det 

kanske är därför jag inte pratar så bra. Du vet, det bandet där under (pekar 

i munnen).  Jag liksom rör inte tungan så bra, tror jag, så jag talar liksom 

inte rätt. Det kanske du märker?  

 

När jag var liten ville jag bli fröken. Jag tror inte det nu. Alla pratar så i 

skolan. Det verkar jobbigt. Nu tror jag att jag vill bli bagare. Kan man bli 

något med att spela gitarr? Är det sångerska då? Jag hoppas att jag kan bo 

kvar i Åbyn. Jag tror det. Alla är snälla här och man känner till alla saker. 

 

Dom försöker ordna modersmål till oss här, men det finns ingen i karen. 

Det fanns bara en som pratade burmesiska. Vi förstod ingenting, men vi 

sa inget. Vi har ju karenjul och karennyår och sånt. Och sommarläger. Alla 

karener i Sverige på ett ställe. Vi var på ett ställe, på Folkets hus, och fi-

rade jul allihop. Vi är jättemånga. Vi är kristna. Vi äter inte julskinka och 

såna grejer, men vi sjunger och sånt. Karener är där och så sjunger de och 

så, några berättar berättelser, eller några predikar och så. Fast jag är inte så 

bra på karen. Jag förstår inte allting. Jag kan inte ens skriva. Jag kan inte 

sjunga med i sångerna. Det känns lite pinsamt. Fast det är typ inte många 

som vet det. Det är bara mina kusiner som vet. Jag kan lite, men alltså vi 

skulle sjunga nationalsången eller något sånt. Jag kan inte, men jag rör lite 

på munnen. De pratar på lite gammalt vis också när de berättar om saker. 

Det är inte vanliga ord som vi pratar med hemma. Jag kan inte säga till 

mamma och pappa att jag inte förstår. Men jag tror dom vet det. Jag kan 

inte så mycket. Jag vill kunna vara med och sjunga. Ibland vill jag flytta till 

en större stad för dom har modersmål där. 
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Su är mycket tystlåten under alla tre intervjuerna. Hon svarar på mina frågor 

mycket kortfattat och under första intervjun iakttar hon mig mest. När hon be-

rättar om det hon själv tycker är viktigt, gör hon det dock med engagemang och 

känsla även om hon inte alltid har så lätt att uttrycka sig. Hon verkar vara in-

tresserad av att prata med mig. Hon frågar mig om många olika saker, särskilt 

under tredje intervjusamtalet och det tror jag är ganska ovanligt, det vill säga att 

Su tar plats och utrymme för egna frågor. Överhuvudtaget är mitt intryck att Su 

vanligtvis är en mycket tyst flicka i skolan. Hon verkar nästan ovan vid att höra 

sin egen röst.   

 

Gitarren ger röst 

 

Det jag beskriver här ovan, med utgångspunkt i mina memosanteckningar, ger 

en bild av både Su och intervjusamtalens kontext, vilket får betydelse för hur 

jag förstår det som berättas. Som ett första steg i analysen fokuserar jag nedan 

vilka karaktärer som finns med i berättelsen och hur de positioneras i förhål-

lande till varandra i berättelsen. Det finns flera karaktärer som framträder som 

viktiga i Sus berättelse och det är framförallt hennes familj och släkt, som är 

utspridd i världen, den karenska minoriteten i Sverige, medlemmarna i frikyrkan 

i Åbyn, men också klasskompisarna, speciellt Jennie och Mimmi. I skolan fram-

träder Margaretha som en viktig karaktär. Hon är SVA-läraren på skolan, som 

håller i läxhjälpen och som Su träffar i princip varje eftermiddag efter skolan.  
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Figur 11. Sus nätverkskarta 

 

Su positionerar sig som del av sin skola. Hon berättar att det är en jättebra skola 

och hon positionerar sig som någon som får vara med. Det som är allra roligast 

är att spela gitarr och det beskriver hon också som något hon delar med sin 

familj. Att kunna spela gitarr har blivit viktigt på Åbyskolan, eftersom de ska 

uppträda på ett äldreboende. Nu får man till och med vara inne på rasten och 

öva. Gitarren ger den vanligtvis tysta Su en röst i skolan. Läxorna är svåra, men 

tiden på eftermiddagarna med Margaretha minskar oron för att inte klara läx-

orna. Su positionerar sig också som en del av den karenska minoriteten i Sve-

rige och den gemenskap som finns där. Det är sommarläger och firande av ka-

renjul och karennyår. Det är med blandade känslor Su berättar om hur firandet 

går till och hur det är för henne att delta. Glädje och känsla av gemenskap blan-

das med känslor av skam över att inte ens kunna sjunga med i nationalsången, 

som hon uttrycker det. Det är inte något de pratar om hemma. Su beskriver 

också att många använder ett annat, mer gammaldags, språk under lägren och 

sammankomsterna och det förstår inte Su. Hon saknar och önskar en mo-

dersmålslärare i karen i Åbyn. Su har kompisar i andra delar av Sverige som 

deltar i modersmålsundervisning i karen och hon tror att det hade ökat hennes 

möjligheter att delta i den karenska minoritetens gemenskap i Sverige.  
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Historien om tungan 

 

Nästa steg i analysen fokuserar hur Su positionerar sig i relation till mig i samta-

let, det vill säga med fokus inte bara på vad som sägs utan också hur berättelsen 

berättas i den specifika kontexten och just för mig. Jag har valt att lyfta fram 

Sus berättelse om tungan. Sus berättande fyller funktionen att positionera sig 

och förstå sig själv som ”den tysta flickan”. Att vara ”den tysta flickan ” i sko-

lan ses som är ett problem, förstår Su.  Det är också starkt förknippat med hur 

Su positionerar sig som någon med handlingsmöjligheter eller inte. Flera gånger 

under samtalen positionerar Su sig själv som blyg och tyst och känslan för-

kroppsligas genom fokus på tungan.  

 

När Su uppmanas att berätta om sina erfarenheter, frågar jag implicit efter att 

hon ska göra om det hon är med om i sin vardag till en eller flera berättelser. 

Det innebär att hon på ett eller annat sätt måste föra över något hon upplever 

till något hon kan berätta om. Jag förutsätter att hennes livserfarenheter kan 

göras om till en berättelse. Konkretion och bildspråk är då narrativa resurser 

som kan användas. Genom en metaforisk tolkning av historien om tungan för-

söker jag förstå den historien som ett sätt för Su att positionera sig i relation till 

mig i själva berättandet. Grund för användandet av metaforer är att förstå en 

upplevelse i termer av en annan (Lakoff & Johnson, 2003). Genom historien 

om tungan, då hon gör om något abstrakt till något konkret, försöker Su göra 

sina erfarenheter begripliga och hanterbara. Hon gör om sina erfarenheter till 

en så sammanhängande historia som möjligt och i förståelsen av vad som är en 

sammanhängande historia försöker hon förstå och visa på kausala samband.  

 

Historien om tungan börjar egentligen redan då Su berättar om hur hon kom 

till förskolan, inte kände de andra barnen och inte kunde svenska och därför 

ville vara tyst. Hon positionerar sig som nöjd med att hon var den som lekte 

själv och tyst iakttog de andra barnen. Redan då kände hon krav på sig att inte 

vara så tyst. Hon beskriver hur hon inte alls tycker om att redovisa muntligt för 

klassen och hur hennes lärare säger att hon måste prata mer i skolan. ”Jag för-

står inte det. Det är ingen som märker att jag är tyst i klassen. Det brukar vara 

många andra i klassen som vill ha uppmärksamhet hela tiden, kan man säga. De 

pratar ju hela tiden. Det är väl bra om nån är tyst.”, säger hon. Sus sätt att hitta 

en konkret orsak till varför hon ”avviker” är att fundera över om det kan vara 

något fel på hennes tunga. Det blir också ett sätt att positionera sig själv som 

problemet, inte att problemet finns i sammanhanget.  
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”Hos Osman finns jag och min familj” 

 

Hussein är 10 år och går i årskurs 4 på Vikenskolan. Han bor med sin mamma 

och pappa och två yngre syskon i en lägenhet på Fågelsången. Han är född i 

Sverige och har bott i Viken i hela sitt liv, förutom under ett år då familjen flyt-

tade till en storstad med förhoppningen att pappan skulle få jobb där. Husseins 

pappa kom till Sverige från Irak under 1990-talet.  

 

Jag kommer ihåg den första dagen i skolan. Det var roligt. Dom hämtade glass 

och bjöd alla glass. Det var jätteroligt. Sedan blev det roligare i ettan för vi gick 

ut mycket i skogen. Vi lekte, men en gång var det en som fastnade i ett träd och 

bröt armen. I förra veckan hittade vi en koja i skogen som vi gjorde när vi var i 

dagis. Vi minns allt. Träden finns kvar. Pinnarna. 

 

Jag bor nära skolan. Jag går hit varje dag med min lillasyster. Hon går i försko-

leklassen. När hon slutar före mig går hon hem själv. Jag klarade att gå själv när 

jag gick i ettan! Jag gick med henne och hängde av kläderna i en månad, sen 

låter jag henne gå själv för att hon lärde sig. Det är bäst när hon går hem med 

mig. Det kanske händer någonting i vägen, vi vet inte. Om det händer någon-

ting, då är jag med henne.  

 

På rasterna är jag mest med Mehdi och Rami. Vi kan samma språk. Det är bra 

och inte bra. Och det som inte är bra, det är att vi inte får prata arabiska på lekt-

ionen. För att vi är en svensk skola. Fröknarna säger det. Bara på raster får vi 

prata arabiska. På rasterna kan vi ju prata svenska. Dom har bestämt att vi inte 

får prata i klassrummet. Ibland så gör vi det. Men det är så att vi kan förklara 

för andra bättre på arabiska. Varför får inte vi prata arabiska så att inte de för-

står? Vi gör det i alla fall. 

 

När jag kommer till skolan går jag ut och spelar fotboll eller square. Nej, inte 

square. Det blir alltid bråk så jag har slutat spela square. Det blir bråk om bol-

larna. Det finns en i vår klass som bestämmer reglerna. Jag spelade en gång. Då 

blev det bråk, och fast jag var inte med i bråket blandade dom in mig så att jag 

blev inne på rasten, ja en halvtimme, 20 minuter, ja 20 minuter. Fast jag var inte 

med i bråket. Det är orättvist. Mina kompisar sa att jag hade rätt, fast dom 

andra var emot mig. Ja, dom ville att jag skulle sitta kvar på rasten.  

 

Jag trivs bra i skolan, fast inte när det blir bråk. Ofta börjar dom andra bråka 

med mig, så börjar dom slåss mot mig. Sen skyller de också på mig så att jag får 



174 

 

allt bara på mig. Dom skyller inte på dom andra, bara på mig. Jag har inte så 

många kompisar i skolan. Några gillar inte mig. Dom blir arga när jag pratar 

bara. ”Håll tyst!”, säger dom.  Jag har inte varit hemma hos någon svensk kille. 

Jag ville ofta leka med någon, men det gick aldrig. Bara hos en tjej. Hennes 

mamma är från Sverige, men hennes pappa är från Afrika.    

 

Jag brukar spela kulor också på rasten. Jag har 13 stora. Glas. Det finns järn-

kulor Dom kallar dom dankar. Dom är jättetunga. Det är några som har såna. 

 

Jag känner mig hemma i Viken, men jag vill inte bo här när jag är vuxen. Jag vill 

bli fotbollsspelare i Barcelona. Jag gillar spanska lag. Och Maradona tränar ett 

arabiskt lag nu. Kanske Dubai. Vi spelar fotboll ute nästan varje dag. Jag går i 

Viken FK. Fast vi är sämre än dom i stan. Dom är jättesvåra. När vi möter dom 

vinner de säkert. Nu har vi vinterträning inne i Vikenhallen. Vi tränar två gånger 

i veckan. Det är kul. Det kommer andra som går i fyran på andra skolor också. 

Det är roligast att göra straff och köra match. Och så var vi med i en cup. Jag 

fick medalj. Alla lag fick medalj. 

 

Jag går inte på SVA hos Kerstin längre. Jag gick i trean och tvåan, fast inte 

längre. Jag går med klassen hela tiden. Dom har inte sagt till mig varför jag inte 

går dit längre. Det är bra att vara med klassen men det var bra att vara ensam 

med Kerstin, för jag lärde mig mycket.  Men jag går till Osman på arabiska en 

gång i veckan. Det är roligt. Vi läser och skriver diktamen. Jag hade alla rätt i 

diktamen idag. Osman ger oss en extraläxa. Då hjälper mamma mig. Annars gör 

jag läxorna själv. Fast med engelskan hjälper mamma mig. Det är roligt att 

skriva på arabiska. När jag pratar då är jag bäst på arabiska, fast när jag skriver 

är jag bäst på svenska. Jag har inte alls gått i arabisk skola. Bara här, en timme. 

Jag går hos Osman för att lära mig arabiska. För jag bor inte i Irak. När jag är 

hos Osman då finns jag och min familj där. Han har kartan och han vet. Inne 

hos Osman finns en karta där allt står och det finns bilder också. Vi kan gå dit 

och jag kan visa dig? 

 

Hussein vill helst prata med mig om fotboll och han tycker att det är jätteroligt 

att jag känner till en massa fotbollsspelare och fotbollslag. Han vill helst gå runt 

ganska mycket och undersöker det som finns i rummet medan vi pratar. Om vi 

pratar om slöjden eller idrotten eller modersmålsundervisningen vill han gärna 

att vi ska gå dit. Så här i efterhand tänker jag att det skulle ha varit bra om vi 

hade gjort det. Det var så han ville att intervjuerna skulle gå till. Vi gick till 

rummet där modersmålsunderviningen äger rum och där hade Hussein mycket 
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att visa mig och berätta om. Han visar mig vad olika saker som finns i rummet 

heter på arabiska. Hussein är ett fingerat namn men han reagerar starkt, flera 

gånger med besvikelse i rösten, när han inte tycker att jag uttalar hans namn 

rätt. I Husseins berättelser framträder både det han tycker är riktigt roligt i sko-

lan, som slöjd och idrott, men också sådant i skolan som han upplever som 

orättvist. 

 

 

Han har kartan och han vet! 

 

Det första steget i analysen fokuserar vilka karaktärer som finns med i berättel-

sen och hur de positioneras i förhållande till varandra i berättelsen. De karaktä-

rer som berättas fram presenteras i nätverkskartan nedan.  

 

 

 

 

 

Figur 12. Husseins nätverkskarta 

 

Hussein positionerar sig tydligt som en storebror. Han tar ansvar för sin lillasys-

ter som går i förskoleklass. Han berättar att han trivs i skolan och han har glada 

minnen från när han själv gick i förskoleklass med glass och kojor i skogen. 

Han har två bästa kompisar i klassen som han positionerar som kompisar ”på 
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hans sida”: Mehdi och Rami. En person som Hussein positionerar som mycket 

viktig för honom i skolan är modersmålsläraren Osman.  När Hussein berättar 

om Osman, om modersmålsundervisningen och om rummet där undervisning-

en bedrivs blir han starkt känslomässigt berörd. Han är glad, stolt och berättar 

med stort allvar i rösten. ”När jag är hos Osman då finns jag och min familj där. 

Han har kartan och han vet.”, säger han och genom att berätta på det här viset 

visar han att en del av det som är viktiga erfarenheter för honom i hans liv 

egentligen bara ”finns” hos Osman. Modersmålsundervisningen blir också en 

del i familjens strävan efter att han ska ”klara skolan” genom extraläxan: ”Då 

hjälper mamma mig.” 

 

Allra mest positionerar Hussein sig som en hängiven fotbollsspelare. Han spelar 

i skolan på rasterna, hemma på fritiden och i fotbollsklubben. Träning, matcher 

och cuper och hans mål är att bli fotbollsproffs i Spanien. Hussein berättar 

mycket om vad som händer på rasterna och det framstår som något som får 

stor betydelse för vad det innebär för honom ”att klara skolan”. ”Jag trivs bra i 

skolan, fast inte när det blir bråk.” 

 

Historien om dankarna 

 

Nästa steg i analysen fokuserar hur Hussein positionerar sig i relation till mig i 

samtalet, det vill säga med fokus på hur berättelsen berättas. I Husseins berät-

telse framträder en tydlig konfliktlinje, som han hanterar genom att ställa frågor 

till mig och även på olika sätt söka bekräftelse i sin upplevelse. ”Det är orätt-

vist.”, är något som Hussein återkommer till. Det är känslor som hänger sam-

man med upplevelser av orättvisa som framträder i berättandet. ”Ofta börjar de 

andra bråka med mig, så börjar de slåss mot mig. Sen skyller de också på mig så 

att jag får allt bara på mig. De skyller inte på de andra, bara på mig. Jag har inte 

så många kompisar i skolan. Några gillar inte mig. De blir arga när jag pratar 

bara. ’Håll tyst!’, säger de.”. Han tycker också att han blir bestraffad för sådant 

han inte har gjort och det är bestraffningar som går ut på att han inte får vara 

ute på rasten. Det är på rasterna Hussein spelar fotboll. Det är viktigt att poäng-

tera att Hussein aldrig uttalar att hans känsla av att vara orättvist behandlad 

skulle ha med hans migrationsbakgrund att göra.  

 

”Det är orättvist.”, säger Hussein och emotioner kan vara både orsaker till och 

konsekvenser av erfarenheter av orättvisa. Det finns olika dimensioner av orätt-
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visa och det kan handla om mer systematisk orättvisa och orättvisa som uppstår 

i den specifika interaktionen (Harlos & Pinder, 2000). En känsla som hänger 

nära samman med upplevelser av orättvisa är ilska. Hussein positionerar sig 

som orättvist behandlad i flera avseenden. Han beskriver hur han blir degrade-

rad verbalt och kritiserad av kompisarna, men också i klassrummet genom att 

han inte tillåts att förklara för kompisarna på arabiska. ”Varför får inte vi prata 

arabiska så att inte de förstår?”. Med den här frågan adresserar Hussein mig 

tydligt i samtalet. Han vill få en förklaring. Att bara tillåta svenska i klassrummet 

har varit en vanlig strategi i skolan (se resonemang i Kasselias Wiltgren, 2014). 

Det kan finnas många anledningar till att det är regeln i Husseins klassrum, men 

för honom blir det en regel som han upplever som orättvis och han blir arg och 

det uppstår en maktkamp. Utifrån det Hussein berättar blir det i slutändan en 

fråga om ömsesidig tillit.  ”På rasterna kan vi ju prata svenska.”, säger han och 

visar att han inte förstår de regler som ställts upp för när olika språk ska och får 

användas.  

 

Husseins berättelse om dankarna blir hans sätt att berätta om orättvisa och ett 

visst utanförskap. Förutom ilska hänger också rädsla och skam samman med 

upplevelser av orättvisa (Harlos & Pinder, 2000).  Det kan handla om rädsla för 

att inte få vara med, att inte vara som de andra eller inte ha det andra har. Ett 

sätt att positionera sig i berättandet är att använda olika pronomen som ”jag”, 

”vi” och ”dom”. ”Jag brukar spela kulor också på rasten. Jag har 13 stora. Glas. 

Det finns järnkulor Dom kallar dom dankar. Dom är jättetunga. Det är några 

som har såna.”, säger Hussein. Under intervjuerna återkommer Hussein till att 

han inte riktigt har det dom andra har. Han har exempelvis lånat innebandy-

klubba och glasögon för att kunna vara med och spela, han berättar att han har 

en för liten jacka och när han berättar om dankarna är det tydligt att han önskar 

att han hade egna. Något som framträder när Hussein berättar om det som 

händer i skolan, är att han använder ”dom” istället för ”vi”. Han säger inte ”Vi 

kallar dom dankar”.  

 

 

Känsla av tillhörighet: villkor och handlingsmöjligheter 

 

Ambitionen med kapitlet är att förstå barnens berättelser om hur skolan och att 

klara de uppgifter man får där framträder som ett dilemmarum. Därigenom kan 

jag utvidga svaren på de forskningsfrågor som studien ställer: Vad i barnens 

berättelser om sin vardag får betydelse för känsla av tillhörighet? samt Vilka 
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villkor och handlingsmöjligheter i relation till känsla av tillhörighet framträder i 

barnens berättelser? Det är angeläget att förstå vad i skolan som betyder något 

för känsla av tillhörighet för de här barnen. Också här kan emotioner ses som 

uttryck för vad som är viktigt för dem i olika situationer, hur de uppfattar tillva-

ron och det som de tycker är värdefullt (Nussbaum, 2001). Det tar sig uttryck i 

glädje och stolthet över det man lyckas uppnå, både för sig själv och familjen, 

och det är mycket barnen tycker är roligt i skolan. Det tar sig också uttryck i 

ilska och ibland skam. Det kan handla om vad man upplever som orättvist, 

svårt att klara, svårt att förstå eller om att man förväntas ta plats på ett sätt som 

man inte vill. Frustration eller ilska kan vara ett sätt att visa vad man vill, att 

man vågar och har för avsikt att ta plats. Att uttrycka sina känslor kan också 

vara ett sätt att visa att man vill förändra och försonas.  

 

I barnens berättelser synliggörs flera aspekter av språkets betydelse för upple-

velsen av att klara skolan och för känsla av tillhörighet. Bland annat handlar det 

om barnens erfarenheter av att det talas olika språk i klassrummet och hur det 

hänger samman med villkor och handlingsmöjligheter. Mycket av det barnen 

beskriver kan diskuteras utifrån perspektivet translanguaging (se exempelvis 

García & Wei, 2014; Wei, 2011). Detta är ett kritiskt perspektiv som kan appli-

ceras på frågor om utbildning av flerspråkiga elever, men egentligen utbildning 

av alla elever. Begreppet translanguaging  handlar om förmågan hos flerspråkiga 

talare att skifta mellan språk och hur de olika språken blir till ett integrerat sy-

stem. Translanguaging som praktik riktar fokus på vad man i skolan gör med 

språk, hur man förstår språk och hur flera språk, varieteter och modaliteter kan 

inkluderas i undervisningen. För att skilja translanguaging från kodväxling be-

tonas den samtidiga användningen av flera former av språk (García och Wei, 

2014). 

 

I den här studiens sammanhang är det speciellt viktigt att lyfta fram att trans-

languaging är betydelsefullt att diskutera i alla områden, inte bara där många 

olika språk och etniciteter finns representerade. Också i klasser där endast en-

staka elever har svenska som andraspråk kan en sådan undervisningspraktik ge 

stora fördelar för alla elever. Baker (2011) diskuterar fördelar med translangu-

aging och att en sådan praktik gör att alla barn använder hela sin språkliga re-

pertoar på ett mer flexibelt sätt. Wei (2011) använder begreppet translanguaging 

space, för att beskriva hur detta kan vara “a space for the act of translanguaging 

as well as a space created through translanguaging” (s. 1222) och därmed att 

rum som ger möjlighet att skapa respekt för olikhet och bygga på alla barns 
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olika språkliga kompetenser och inte bara i språkundervisningen. Ett sådant 

rum inbjuder också till metaspråkliga diskussioner oavsett om det handlar om 

majoritetsspråk, minoritetsspråk eller dialekter. Ett sådant rum skulle göra det 

möjligt för Hussein att tala arabiska i klassrummet och för Su att tänka i andra 

banor än att det är något fel på hennes tunga. 

 

Studier har visat att minoritetsbarn och ungdomar ofta har en starkt positiv in-

ställning till skolan, ägnar mycket tid åt läxläsning och satsar på krävande stu-

dier, trots många hinder, som kort utbildningsbakgrund hos föräldrar och dålig 

ekonomi (Bak & von Brömssen, 2013; Engebrigtsen & Fuglerud, 2009; Skol-

verket, 2011). Många faller ifrån under gymnasiet, men de som klarar sig söker 

sig oftare till högre utbildning än de med svenskfödda föräldrar (se Bak & von 

Brömssen, 2013; se också resultat från Norge i Lødding, 2009). I barnens berät-

telser framträder också hur ”att klara skolan” på olika sätt är en strävan för fa-

miljen. Det handlar om allt ifrån vilken utbildning föräldrarna har, deras för-

väntningar, direkt undervisning inom familjen och vilka villkor och möjligheter 

det ger till lärande.  Det finns således ingen enkel bild utan stora skillnader även 

i den här studiens resultat. Några av barnen får hjälp varje dag med läxläsning, 

medan andra känner sig maktlösa och vet helt enkelt inte hur de ska klara läxan 

till nästa dag. I flera av barnens berättelser framträder hur också ekonomiska 

villkor får betydelse för vilka aktiviteter man kan delta i och vilka möjligheter 

man har att ha samma saker om de andra barnen. Det finns forskning som visar 

att det i alla grupper ser ut som att ekonomisk ojämlikhet påverkar skolfram-

gång och känsla av tillhörighet (Wollebaek & Segaard, 2011). 

 

Engebrigtsen och Fuglerud (2009) har i sin studie jämfört tamiler och somalier i 

Norge och visar på olika anpassningsstrategier. Tamilsk ungdom ligger i topp 

när det gäller högre studier och har hög sysselsättning, men socialt är de lite 

integrerade. De lever mycket i egna enklaver. Barn och unga upplever stark 

social kontroll och höga förväntningar. Somalier har däremot inte levt så länge i 

Norge och har hög arbetslöshet. De räknas ofta som lite integrerade, men fors-

kare har sett att somalierna deltar mer socialt i samhället än tamilerna, bland 

annat genom ett aktivt föreningsliv. De tycks lägga större vikt vid självständig-

het och somalisk ungdom är mer tillsammans med norsk ungdom än tamiler. 

De är alltså mer socialt integrerade.  

 

I barnens berättelser framträder att både barn och föräldrar har höga förvänt-

ningar på barnen att klara skolan. De har alla planer och drömmar för framtiden 
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som handlar om att få ett arbete. De vill bli bagare, läkare, veterinär, fotbolls-

proffs och upptäckare. Samtidigt beskriver de flesta hur föräldrarna saknar ar-

bete. Känsla av tillhörighet i skolan förfaller vara särskilt viktigt för de här bar-

nen. Barnen berättar om hur de på olika sätt känner sig som en del av sin skola 

och beskriver i olika grad om hur någon på skolan lägger märke till att de gör 

något bra, är intresserad av dem och tar deras åsikter på allvar. Att känna tillhö-

righet i skolan handlar om hur annorlunda man känner sig relaterat till om man 

behandlas med samma respekt som andra och blir accepterad. Det varierar om 

och hur man känner sig trygg och stolt när man är i skolan.  

 

Att känna sig inkluderad och känna tillhörighet i samhället är ofta knutet till 

utbildning och arbete, men också andra förhållanden avgör om enskilda indivi-

der, familjer eller grupper är socialt integrerade. Utbildning ger också annat på 

vägen, som vänskapsband och nätverk och ett större språkligt register. Känsla 

av tillhörighet kräver ömsesidigt och tillit. Inkludering förutsätter att det finns 

rum för olikhet.  

 

 

Sammanfattning 

 

I det här kapitlet har jag visat hur tre av barnen berättar om sina erfarenheter av 

att klara skolan och hur dessa berättelser kan gestalta känsla av tillhörighet och 

vilka villkor och handlingsmöjligheter som framträder. I analysen belyser jag 

hur berättelserna kretsar kring språk, om undervisning i svenska som andra-

språk och modersmål, och om hur man gör och förhåller sig till sina läxor. 

Dessutom berättar barnen om vad de vill bli, vad de vill arbeta med i framtiden 

och om drömmar och ambitioner, ofta relaterat till var man tänker sig att bo för 

att förverkliga de drömmarna. I barnens berättelser framträder hur äldre syskon 

får betydelse för både möjligheten att göra läxor och de egna drömmarna och 

ambitionerna. Barnens föräldrar har sällan arbete på den mindre orten och de 

flesta av barnen har svårt att se en framtid där.  

 

I barnens berättelser framträder glädje och stolthet över det de lyckas uppnå, 

både för sig själva och för familjen. Det är mycket barnen tycker är roligt i sko-

lan, som också beskrivs som viktig på olika sätt. De flesta av barnen beskriver 

hur modersmålsundervisningen i skolan är mycket viktig och betyder mycket på 

olika sätt. Dels handlar det om att få undervisning i modersmålet för att lära sig 
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och utveckla språket, dels handlar det om att det också kan vara en plats där 

”jag och min familj finns”, som Hussein uttrycker det. Det finns också en lärare 

där som ”vet”, det vill säga kan erkänna och lyfta fram barnens unika erfaren-

heter.  Barnens berättelser handlar också om vad man upplever som orättvist, 

svårt att klara, svårt att förstå eller om att man förväntas ta plats på ett sätt som 

man inte vill. Resultatet visar också hur barn kan förlägga det de uppfattar som 

problem och svårigheter hos sig själv, istället för i sammanhanget. 

 

I barnens berättelser framträder en variation på dessa aspekter och att känsla av 

tillhörighet är komplext. Barnen känner sig i olika grad och på olika sätt som en 

del av sin skola och beskriver i olika grad om hur någon på skolan lägger märke 

till att de gör något bra, är intresserad av dem och tar deras åsikter på allvar. Att 

känna tillhörighet i skolan handlar om hur annorlunda man känner sig relaterat 

till om man behandlas med samma respekt som andra och blir accepterad. Det 

varierar om och hur man känner sig stolt på skolan, men barnen uttrycker sällan 

att de önskar att de gick på en annan skola.  

 

Jag har diskuterat resultatet i relation till begreppet translanguaging (García & 

Wei, 2014) utifrån att det i barnens berättelser framträder hur aspekter av sko-

lans praktik villkorar barnens handlingsutrymme och möjligheter. Fördelar med 

translanguaging är att en sådan praktik gör det möjligt för alla barn att använda 

hela sin språkliga repertoar på ett mer flexibelt sätt. Jag har även lyft fram be-

greppet translanguaging space. Det beskriver ett rum som ger möjlighet att skapa 

respekt för olikhet och bygger på alla barns olika språkliga komptenser, inte 

bara i språkundervisningen. Det skulle inbjuda till en pedagogik som bland an-

nat leder till metaspråkliga diskussioner oavsett om det handlar om majoritets-

språk, minoritetsspråk eller dialekter. Också i klasser där endast enstaka elever 

har svenska som andraspråk kan en sådan undervisningspraktik ge stora förde-

lar för alla elever. Utifrån barnens berättelser framstår det som viktigt att öppna 

upp för olikhet. Återigen visas hur det för barnen är det viktigt att få vara både 

lika och olika. 

 

I den avslutande diskussionen kommer jag att diskutera hur barnens berättande 

och berättelser kan förstås i relation till ansatsen och intervjukontexten och de 

positioneringar som är möjliga att göra utifrån det sammanhang som omger oss. 

Jag sammanfattar och diskuterar också resultaten på ett övergripande sätt och 

kapitlet avslutas med en diskussion om pedagogiska implikationer och tankar 

om framtida forskning.  
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8. Avslutande diskussion 

 

Det var utifrån ett intresse för frågor som rör tillhörighet som jag inledningsvis 

valde att studera vad och hur barn med migrationsbakgrund på en mindre ort 

berättar om sina sociala relationer och sin vardag. Utgångspunkten har hela ti-

den varit att känsla av tillhörighet är något dynamiskt och föränderligt och en 

dimension av det som formas i socialt samspel (Antonsich, 2010; May, 2011; 

Yuval-Davis, 2011), att det har stor betydelse för lärande och utveckling i sko-

lan (Anderman & Freeman, 2004) och att det också är något som är relevant att 

undersöka i relation till erfarenheter av migration (Ní Laoire m fl, 2011). I den 

här studien har jag därför valt att be tretton barn med migrationsbakgrund som 

bor och går i skolan på en mindre ort att berätta om sin bakgrund och vardag 

och om sina tankar om framtiden. Detta har de gjort i flera längre intervjuer 

och sammantaget ger intervjuerna en rik och levande bild av barnens erfaren-

heter. I studien beskrivs villkor och handlingsmöjligheter i relation till känsla av 

tillhörighet för dessa barn och jag har lagt stor vikt vid hur barns berättande 

och berättelser konstrueras inom ramen för samtalen. Jag har valt att se och 

presentera mitt resultat som berättelser och har tagit utgångspunkt i ett teore-

tiskt och metodologiskt perspektiv där berättande och berättelser ses som soci-

ala handlingar (De Fina & Georgakopoulou, 2008, 2012; Karlsson, 2006a). Ge-

nom min studie har jag visat att detta perspektiv på ett fruktbart sätt kan för-

djupa kunskapen om hur barns erfarenheter av vardagen här-och-nu vävs sam-

man med erfarenheter av det förflutna och med förväntningar om framtiden. 

 

I denna avslutande reflektion lyfter jag fram och diskuterar delar av studiens 

resultat med fokus på barnens sätt att berätta om sin vardag och hur känsla av 

tillhörighet i och utanför skolan konstrueras i intervjumaterialet. Jag för en dis-

kussion om hur barnens berättande och berättelser kan förstås i relation till in-

tervjukontexten och till de positioneringar som är möjliga att göra utifrån det 

sammanhang som omger dem (Brinkmann, 2008; 2010). Jag sammanfattar och 

diskuterar också resultaten i relation till de tre dilemmarum som avhandlingens 

resultat är centrerat kring. Kapitlet avslutas med en diskussion om vilka impli-

kationer resultatet kan ha för pedagogiskt arbete i skolan samt med förslag på 

framtida forskning.  
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Känsla av tillhörighet i berättande och berättelser 

 

Berättelserna i den här studien tar form i ett samspel där intervjukontextens 

förutsättningar får betydelse, men också sociala och kulturella tolkningsramar 

med mer eller mindre delade föreställningar (Mishler, 1999). Det kan handla om 

allt ifrån vad som är viktigt i en människas liv till vad som bör finnas med i en 

berättelse om migration och tillhörighet. Bland andra Mishler (1999) skriver om 

livsberättelser som socialt situerade handlingar och om hur erfarenheter till-

skrivs mening och betydelser under påverkan och med hjälp av tillgängliga kul-

turella tolkningsramar och verktyg. Dessa kan beskrivas som en ”culturally sha-

red stock of knowledge” (s. 10) som delas av mig och intervjupersonerna i 

större eller mindre utsträckning. Denna delade kulturkunskap utgör en förut-

sättning för kommunikation och därmed för berättande (se också Karlsson, 

2006a).  

 

Bakom mitt sätt att ställa frågor och barnens sätt att svara på dem, och därige-

nom berätta om och värdera sina liv, ligger kulturella värderingar som bland 

annat inbegriper föreställningar om hur ett idealt liv ska se ut. När barnen berät-

tar om sina erfarenheter, tankar, känslor och drömmar handlar det i hög ut-

sträckning om att förhandla med sådana kulturella modeller för vad som är ef-

tersträvansvärt i livet.  Det finns många exempel från intervjumaterialet som 

visar att barnen självklart förutsätter att det är vissa saker jag vill att vi ska prata 

om, ofta utan att jag ens ställer frågor om det. Det är till exempel frågan om att 

känna sig svensk eller inte, att ha sjal eller inte, att ha etniskt svenska kompisar 

eller inte och om hur bra svenska man kan. Barnen förhåller sig också i det de 

berättar till värderingar om vikten av att skaffa sig utbildning och att få ett ar-

bete.  

 

Barnens berättelser säger också något om var erfarenheter tar form. Genom 

hela intervjumaterialet är det tydligt hur barnen på olika sätt och med olika syf-

ten relaterar till olika platser, som exempelvis den mindre orten och hemlandet. 

Det som de berättar kan ses som förhandlingar om i vilken grad och på vilket 

sätt de känner tillhörighet till plats. Olika platser används på olika sätt i barnens 

berättelser och det är tydligt att barnen också här utgår från kulturella tolknings-

ramar för hur olika typer av platser ska förstås. I barnens berättelser framträder 

också en form av dualistisk, stereotyp bild där det urbana och det mer rurala 

sätts i motsats till varandra. I den större staden finns i barnens berättelser en 

annan rörlighet, fler människor med samma etniska bakgrund, arbetstillfällen 

och därmed rörlighet och utveckling.  I bilden av den mindre orten framträder 
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trygghet, men också tristess och begränsade möjligheter. Ett fåtal av barnen i 

studien tänker sig en framtid på den mindre orten. Deras mål är att få utbild-

ning och ett arbete och de ser svårigheterna på den mindre orten, som de också 

uppfattar som en plats med mycket tydliga gränser för vem som umgås med 

vem och vem som bor var. 

 

Barnen själva använder förstås inte explicita strukturella förklaringar till sina 

beskrivningar av hur skola, möjlighet till arbete och boende på den mindre or-

ten speglar tillgång till bland annat socialt kapital (Morrow, 2003; Schaefer- 

McDaniel, 2004). Att de har insikter om sociala strukturer framträder dock tyd-

ligt i barnens berättelser. Olika sociala mönster som har med klass, kön och 

etnicitet att göra framträder i min läsning av barnens berättelser på en individu-

ell nivå. Ofta framträder konflikter i relation till hur man ska förstå relationen 

mellan individ och kollektiv. Individualiseringen i det samhälle som omger både 

mig och barnen ger exempelvis en norm som säger att ett bra liv handlar om att 

kunna göra egna, fria val (Bauman, 2002). Barnen i studien lyfter fram att man 

väljer själv var man vill bo i framtiden, om man vill ha sjal eller inte, vad man 

vill bli och om man känner ansvar för att på olika sätt betala tillbaka till hem-

landet eller inte. I berättelserna finns mycket av sådan kontrastrering. Det lyser 

igenom att de heller inte alltid vet vad de vill och att detta leder till känslor av 

osäkerhet och ambivalens. Den här studien visar hur barnen gör ett stort och 

viktigt emotionellt och relationellt arbete både i och utanför skolan; ett arbete 

som inte bara kan tas för givet. Det är ett arbete som kräver dialog och tillit i 

relation till omgivningen.  

 

I avhandlingens forskningsöversikt beskrivs hur ökad globalisering och migrat-

ion från och med slutet av 1900-talet har gjort att intresset för att utforska olika 

aspekter av tillhörighet har ökat inom olika discipliner (Ní Laoire m fl, 2011). 

Av översikten framgår också att den forskning som rör känsla av tillhörighet i 

skolan till stor del har använt kvantitativa metoder och att det inte finns mycket 

forskning om vad som villkorar och bidrar till känsla av tillhörighet (Anderman 

& Freeman, 2004). Det finns heller inte mycket forskning om barn med migrat-

ionsbakgrund och tillhörighet, som är genomförd i en svensk kontext (se dock 

Wernesjö, 2014). Den forskning som finns om känsla av tillhörighet i skolan 

visar att känslan av att vara omtyckt, respekterad, inkluderad och trygg i skolan 

har stor betydelse för både skolframgång och psykisk hälsa (Anderman & Fre-

eman, 2004; Willms, 2003). Vad som villkorar och bidrar till känsla av tillhörig-

het för barnen i den här studien har både med migrationens villkor och villko-
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ren på den mindre orten att göra. Berättelserna illustrerar hur barnens egen 

förmåga och möjlighet att ta plats i kombination med omgivningens vilja att ge 

plats har stor betydelse för känsla av tillhörighet både i och utanför skolan. De 

visar också att särskilt i kamratrelationer kan det finnas mycket positiv kraft. 

Det kan låta självklart och enkelt, men känsla av tillhörighet är samtidigt något 

komplext och villkorat, som ständigt förhandlas.  

 

I studien synliggörs hur känsla av tillhörighet överhuvudtaget kan vara svårt att 

uttrycka i ord och att tillhörighet också är något som har en tendens att bli vik-

tig när den utmanas eller hotas. Samtidigt synliggörs också hur dimensioner av 

tillhörighet finns inbäddat i alla barns berättelser om sin vardag. Detta synliggö-

rande har studiens narrativa ansats möjliggjort.  Den narrativa ansatsen har 

uppmuntrat mig till ett fokus på hur det som har varit och det som är just nu 

vävs samman och får betydelse för känsla av tillhörighet som en dynamisk och 

föränderlig process.  Studiens teoretiska utgångspunkt är att tillhörighet är nå-

got dynamiskt och föränderligt, att människors vardagserfarenheter kan utfors-

kas för att förstå sociala strukturer och att tillhörighet innefattar relationella och 

sinnliga erfarenheter (Antonsich, 2010; May, 2011; Yuval-Davis, 2011). Jag har 

fokuserat huvudsakligen på den emotionella dimensionen. Ett analytiskt fokus 

på emotioner har bidragit med bland annat att synliggöra de upplevelser av rätt-

visa och orättvisa som framträder i många av barnens berättelser. En känsla 

som hänger nära samman med upplevelser av orättvisa är ilska. Förutom ilska 

hänger också rädsla och skam samman med upplevelser av orättvisa.  Det kan 

handla om rädsla för att inte få vara med, att inte vara som de andra och inte ha 

det andra har.   

 

Två grundläggande emotioner som framträder genom barnens berättelser och 

som kan berätta mycket om sociala band och strukturer är stolthet och skam 

(Scheff & Retzinger, 2001; Scheff & Starrin, 2002). Skam är en universell känsla 

som nästan alla kan relatera till. Skam som undertrycks och förnekas, gör att 

känslan ofta blir obegriplig. Skamkänslor är ofta kortvariga, men smärtsamma 

(Scheff & Retzinger, 2001). Skam signalerar att de sociala banden hotas och kan 

leda till alienation. Stolthet signalerar snarare social solidaritet och ömsesidig 

förståelse och ratifiering. Stolthet och skam handlar med andra ord om den 

kognitiva och emotionella förståelsen mellan människor. Att man förstår och 

erkänner varandras tankar, känslor och agerande förutsätter inte nödvändigtvis 

att man instämmer i allt. Om konformitet krävs visar det snarare ofta att de 

sociala banden är osäkra.  
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Svenskhetsprojektet och familjeprojektet 

 

De tre dilemmarum som framträder ur studiens resultat kan ses som relaterade 

till två tydliga projekt: svenskhetsprojektet och familjeprojektet, som båda är 

villkorade av platsers betydelse för känsla av tillhörighet (Antonsich, 2010; 

Olwig & Gulløv, 2003). Romme Larsen (2011) undersöker i sin antroplogiska 

studie förhandlingar om inkludering, exkludering och sociala tillhörigheter då 

nyanlända flyktingfamiljer möter det danska småsamhället.  Hon visar att skolan 

på ett positivt sätt bidrar till det hon kallar för ”detta dagliga inkluderingsprojekt 

i klassens och skolans likhetsgemenskap” (Romme Larsen, 2013, s. 242). Hon 

visar hur barnen i hög grad måste agera inom den lokala omgivningens normer 

och förväntningar. Denna process kallar hon för ett danskhetsprojekt och syn-

liggör hur detta i hög grad handlar om ett slags kulturellt frigörelseprojekt, som 

styrs av danska sociala normer. Genom sina strävanden efter likhet och att vara 

och göra som de andra, blev barnen omtyckta och inkluderade i gemenskapen 

hos skolans etniskt danska elever, både i och utanför skolan. I studien har mer-

parten av barnen en bästis. Samtidigt beskriver Romme Larsen hur denna ”upp-

fostran i danskhet” också utgår från tankar om att hemmet och familjen är soci-

al rum som hindrar barnen från att skapa och utveckla sig själva, och som de 

därför behöver frigöras från. Resultatet av min studie visar på en jämförelsevis 

större variation i barnens erfarenheter av exkludering och inkludering i relation 

till den sociala sammanhållningen och gemenskapen med etniskt svenska barn, 

som ju utgör den stora majoriteten av barn som bor på de två mindre orter där 

studien är genomförd.  

 

Engebrigtsen och Fuglerud (2009) visar i sin studie om anpassningsprocesser 

hos somalier och tamiler i Norge hur dessa processer också kan ses som ett 

familjeprojekt. Resultatet av min studie visar hur den svenska skolans balans-

gång präglas av hur ett fokus på olikheter och annorlundahet kan leda till mino-

ritetsfamiljer hindras från det de vill uppnå, nämligen utbildning och social mo-

bilitet, samtidigt som ett ignorerande av olika intressen eller avståndstagande i 

likhetens namn också kan öka skillnader och motsättningar. Med andra ord, 

svenskhetsprojektet kan både vara och inte vara en viktig del i ett familjepro-

jekt. Detta framträder i barnens berättelser om var de ser sig själva i framtiden.  

 

 



187 

 

Vad kan jag svara på barnens frågor? 

 

”Mamma trodde att jag skulle få mer, liksom svenska kompisar eller så. Man får 

inte det i Viken. Jag vet faktiskt inte varför. Vet du det?”, frågar Rami. Han tit-

tar frågande på mig och han har all anledning att undra. Jag visste inte om jag 

skulle försöka svara och hur jag i så fall skulle börja svara och under tiden svarar 

Rami på sätt och vis på frågan själv: ”Man blir kompis med dem som bor run-

tomkring. På Fågelsången bor invandrare”. Att de allra flesta av barnen i stu-

dien ”aldrig har varit hemma hos en svensk”, som de uttrycker det, är något 

som har gjort starkt intryck på mig. De flesta uttrycker också att de gärna skulle 

vilja det, men att de vet att det inte är möjligt, medan ett fåtal uttrycker att det 

inte är något de saknar och att de aldrig ens har tänkt tanken.  Så vad kan jag 

svara på Ramis fråga? Han vill veta varför och få mig att förstå och han är inte 

nöjd med att inte ha etniskt svenska kompisar. Det var själva vitsen med att 

flytta till Viken. Man blir som sagt kompis med dem som bor runtomkring och 

inget av barnen har berättat om att det bor andra barn än barn med migrations-

bakgrund på Fågelsången. Var man bor och insikter om ett segregerat boende 

blir alltså förklaringar i barnens berättelser. Några av flickorna beskriver att det 

är omöjligt att vara hemma hos en svensk flicka, eftersom det kan finnas pojkar 

där. I Yassins berättelse framträder tydligt att det också handlar om hudfärg. 

Han lär sig något nytt och smärtfullt om sig själv och om sin plats i statushie-

rarkin. Han måste försvara sig mot det han upplever, både de från etniskt 

svenska barnen och de andra barnen med migrationsbakgrund, och som kan 

beskrivas som de andra barnens rasifiering. 

 

Mitt syfte är inte att underblåsa någon form av moralisk panik över att männi-

skor bara umgås med ”sina egna”. Jag är också fullt medveten om att olika så 

kallade integrationsåtgärder, som går ut på att upprätta vänskapsrelationer ge-

nom kontaktfamiljer och annat, har kritiserats som västerländska konstruktion-

er (Engebrigtsen & Fuglerud, 2009). Jag har i den här studien utgått ifrån vad 

barnen berättar om och vad de försöker förstå. Det är uppenbart att det finns 

tydliga gränser mellan människor också på en mindre ort och det har det förstås 

alltid gjort. Det är gränser som är både rent geografiska och symboliska. I ett 

sammanhang utanför den här studien har jag exempelvis fått berättat för mig 

om en kvinna som gick i skolan på en av de här mindre orterna i början av 

1900-talet. Hon berättade att en gång om året bjöd fröken i skolan hem sina 

elever, men inte alla elever utan bara de som bodde på rätt sida älven. Det hade 

förstås med klasstillhörighet att göra och hon var en av dem som inte blev 
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hembjuden till fröken. Den tiden då sådant var möjligt är inte önskvärd att få 

tillbaka. Det de flesta av barnen i den här studien uttrycker, är att de vill ha 

”svenska kompisar”, men att det inte är en självklarhet. Det, menar jag, är det 

som i huvudsak är det intressanta att försöka förstå i relation till den här stu-

dien. Skolan framträder som den viktigaste arenan för etablering av kompisre-

lationer utanför familjen för de här barnen.   

 

”Jag håller aldrig på och funderar på om jag är svensk eller från Afghanistan 

eller sånt. Varför skulle jag göra det? Jag känner mig hemma här, mer än 

mamma och pappa tror jag faktiskt. Jag har ju aldrig bott någon annanstans.”, 

säger Mehran i början av vårt första intervjusamtal. Han positionerar sig i relat-

ion till mig och möjligen till en större publik, som kommer att ta del av det här 

resultatet, utan att jag alls har ställt någon fråga som handlar om att vem som 

kan sägas vara svensk eller inte. Han förutsätter att det är det här våra samtal 

ska kretsa kring och han uttrycker att han är trött på att gå omkring och fundera 

på det här och tänker sluta med det. Samtidigt är det vad stora delar av intervju-

samtalen med Mehran handlar om. ”Varför skulle jag göra det?”, alltså fundera 

på om han är svensk eller inte, frågar Mehran och tittar uppfordrande på mig. 

Ja, vad svarar jag?  

 

Mehrans fråga kan ses i relation till något som ibland kallas för att befinna sig i 

ett mellanförskap. För ett antal år sedan bildades gruppen Mellanförskapet och 

är ett internetbaserat forum, som samlar personer med den gemensamma upp-

levelsen av mellanförskap, det vill säga en känsla som kan infinna sig hos den 

som har sitt ursprung i två eller flera kulturer. ”Globaliseringen  har skapat oss 

– vi är blandade, adopterade och barn till invandrare. Vi är chilenare som aldrig 

varit i Chile, indier från Dalarna och svensk-eritreaner.”, lyder beskrivningen på 

gruppens hemsida (www.mellanforskapet.se). ”Var kommer du ifrån, egentlig-

en?” är en fråga de fått så många gånger att de själva börjar undra. ”I Sverige är 

vi invandrare och utomlands är vi svenskar”. Samma ifrågasättande möter dem 

när de reser ”hem”. Tillsammans söker de efter en plats där deras tillhörighet 

inte blir ifrågasatt. ”Vi avgör själva var vi hör hemma. och de lyfter fram att de 

har alla sitt eget sätt att relatera till sitt mellanförskap. De lyfter fram att när det 

talas om tillhörighet används vanligen begreppen innanför och utanför, i ett 

motsatt, dikotomiskt förhållande. De som startade gruppen kunde inte relatera 

till upplevelsen av att det skulle vara antingen eller, så de skapade ett eget be-

grepp och menar att mellanförskapet är viktigt för framtiden. ”Att känna tillhö-

righet till mer än ett land eller en folkgrupp kan vara komplicerat, men också 

grunden till något stort.” (www.mellanforskapet.se).  
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I barnens berättelser synliggörs emellanåt att barnen förväntas hantera och re-

spektera dimensioner av olika kulturer som skiljer sig från varandra. Det kan 

handla om dubbla budskap och fördomsfullhet i både den svenska och icke-

svenska kulturen, både inom och utanför den egna familjen. Gruppen Mellan-

förskapet menar att nyckeln till ett lyckat mellanförskap och potentiell delaktig-

het i olika sammanhang är medvetenhet om både de samhällsstrukturer som 

omger oss, och om omgivningens såväl som föräldrars egna förutfattade me-

ningar.  

 

”Hur ska jag lära mig mer arabiska här?”, frågar Ranna och ser allvarligt bekym-

rad ut, samtidigt som det är något av en retorisk fråga. Också hon svarar i stort 

sett på frågan själv: Det är en omöjlig uppgift att i Viken lära sig så mycket ara-

biska och på ett sådant sätt att det är tillräckligt för att kunna börja skolan i Irak 

tillsammans med jämnåriga. Hon vet också att det är det som avgör om hon 

och hennes mamma ska kunna flytta tillbaka till Irak eller inte. Hon måste ju gå 

i skolan. Ranna inser själv att en lektion arabiska i veckan med Osman inte 

räcker. Inte heller det hon erbjuds av undervisning i arabiska i Lokalen på lör-

dagar räcker. När de är på besök i Irak försöker släkten hjälpa till. Språk har 

stor betydelse för tillhörighet, både för den egna känslan och för att få möjlig-

het att formellt inkluderas och ges möjligheter i olika sammanhang, som exem-

pelvis skolan (se exempelvis Antonsich, 2010; Kasselius Wiltgren, 2014).  Det är 

ingen lätt situation Ranna befinner sig i.  

 

”Varför får inte vi prata arabiska så att inte de förstår? Vi gör det i alla fall.”, 

frågar och konstaterar Houssein. Det finns en regel om att man inte får prata 

arabiska på lektionerna, utan bara på rasterna. ”På rasterna kan vi ju prata 

svenska”, säger Houssein. För honom är det självklart att det är på lektionerna 

han och hans två arabisktalande klasskamrater behöver arabiskan som hjälp för 

att förklara för varandra. Han känner ett behov av att använda hela sin språkliga 

repertoar för att förklara, diskutera och förstå det de göra i skolan. 

 

Så, vad svarar jag på Rannas och Husseins frågor? Deras frågor kan ses i relat-

ion till begreppet translanguaging (García och Wei, 2014) och som diskuterades 

i kapitel 7. Det är ett kritiskt perspektiv på utbildning för flerspråkiga elever och 

som i förlängningen ger fördelar i utbildning för alla barn. Fortfarande är det 

sällsynt att verksamheten i förskolan och skolan låter sig påverkas av att det 

finns barn med utländsk bakgrund och är flerspråkiga (Skolinspektionen, 2010).   

Även inom lärarutbildningarna lyser mångfaldsfrågor och utbildning kring and-

raspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande fortfarande i stor utsträck-

ning med sin frånvaro (Carlson, 2009). Avvikelser och olikhet ses ofta som en 
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brist, barnens varierande erfarenheter som en belastning och modersmålsun-

dervisning och undervisning i svenska som andraspråk har låg status (Haglund, 

2005; Runfors, 2003).  

 

Utgångspunkten för den här studien har från början varit att för att kunna ge 

svar på barnens frågor måste vi först ge dem möjlighet att fråga och också 

lyssna på dem. Så här i efterhand framstår det tydligt som mycket angeläget.  

  

Pedagogiska implikationer 

 

Känsla av tillhörighet i skolan formas till viss del av attityder och praktiker som 

finns inom skolans och lärares kontroll. Det viktigaste är att överhuvudtaget 

uppmärksamma betydelsen av känsla av tillhörighet i skolan. I förlängningen 

handlar det om att reflektera över vad vi ska ha skolan till och det måste vi 

kunna diskutera. Lärares förväntningar på sina elever, den affektiva tonen i 

klassrummet, vikten av allas delaktighet, ömsesidig respekt och förståelse för 

komplexitet är viktiga dimensioner av skolans arbete. Känsla av tillhörighet är 

nödvändigt, men inte tillräckligt för skolframgång (Hattie, 2012; Willms, 2003). 

Det krävs bra ämnesundervisning, men det ena behöver inte utesluta det andra, 

utan tvärtom. Det finns sådant som ska till för att ämnesundervisning ska fun-

gera, bland annat en positiv känsla av tillhörighet.  

 

Studiens narrativa ansats är en hjälp att förstå komplexa processer som val och 

motsägelser, men också handlingsmöjligheter.  Utifrån mitt sätt att se på berät-

telser innebär livet att också befinna sig mitt i en pågående berättelse om det 

egna livet. Omformuleringar sker ständigt och berättelserna förändras helt en-

kelt i och med att berättelsen formulerats tidigare och i förhandling med de kul-

turella tolkningsramar som finns tillgängliga. Om jag tittar på materialet med de 

glasögonen, ser jag tydligt att det finns motsägelser i det barnen berättar från ett 

intervjutillfälle till ett annat. Det belyser komplexiteten och att det inte är an-

tingen eller och det stärker tanken om att det sällan finns några antingen-eller-

svar på frågor som rör migration och tillhörighet. I synnerhet i skolan måste 

sättet att arbeta på möjliggöra ett förhållningssätt till osäkerhet, ambivalens, 

komplexitet och variation i många frågor. Det är en viktig dimension i profess-

ionellt pedagogiskt arbete. Därmed inte sagt att viktiga frågor ska lämnas i nå-

gon sorts uppgivenhet inför osäkerheten och komplexiteten, utan de ska ses 

som viktiga frågor att lyfta fram i dialog med alla barn i skolan.  
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Redan 1990-talet diskuterade och beskrev Engen (1994) hur ett pluralistiskt 

samhälle förutsätter en balans mellan kulturell variation och det gemensamma 

som binder samman samhället. Han menade att skolan måste ha dobbeltkvali-

fisering (dubbelkvalificering) som mål. Dobbeltkvalifisering är ett teoretiskt per-

spektiv som innebär en process som står i motsats till en assimilerande eller 

segregerande socialisering. Ett inkluderande pluralistiskt samhälle ger istället ett 

mervärde, något positivt, som kritisk reflektion, kreativitet och flera valmöjlig-

heter. Det är ett sådant samhälle skolan bör kvalificera alla elever till att delta i 

och utveckla. Engen (2010) använder begreppet när han beskriver hur pedago-

giskt arbete bör ha dobbeltkvalifisering som mål. Skolan måste bekräfta alla 

barns kulturella tillhörigheter, samtidigt som barnens perspektiv utvidgas. Detta 

erkännande måste göras relevant för skolämnenas innehåll och för skolans ge-

menskap. Engen menar att det finns tendenser i skolan idag som pekar i mot-

satt riktning där kombinationen starkt fokus på extern kvalitetsgranskning ge-

nom nationella och internationella tester, gör att det kulturella innehållet står i 

farozonen för att tas för givet. Ett inkluderande samhälle värdesätter och er-

känner kulturell variation och denna variation har man översett i skolan.  Den 

lokala kulturen måste erkännas och integreras i den gemensamma kulturen och 

vice versa. Häri ligger det dubbla. Med lokalkultur menar Engen (1994) inte 

bara något som först och främst är knutet till plats, utan också andra gemen-

skaper. Som jag förstår Engens begrepp handlar det om en flerfaldig kvalifice-

ring för alla barn i flerfaldig bemärkelse och inte något som specifikt rör barn 

med migrationsbakgrund. Dobbeltkvalifisering är därmed ett högst aktuellt per-

spektiv att diskutera i den svenska skolan. Bland annat flerspråkig kompetens 

bör tas tillvara på ett bättre sätt (Skolinspektionen, 2010) och inte bara som ett 

hjälpmedel för nyanlända barn att lära sig svenska, utan för att det har ett egen-

värde för både samhället och individen. Flerspråkighet är nära knutet till identi-

tet, tillhörighet och livserfarenheter.  

 

Skolan framträder i den här studien som en mycket viktig arena för de intervju-

ade barnen. Det är mycket som är roligt i skolan, men det är också där man i 

allra högsta grad konfronteras med ”svenskhetsprojektet”. I mina analyser har 

jag haft fokus på de emotioner som framträder i de positioneringar barnen gör. 

Emotioner har betydelse för barns egen förmåga att delta i konstruktion och 

rekonstruktion av social ordning i och utanför skolan. Emotioner har också 

betydelse för om skolan blir en plats för lärande och utveckling där det känns 

bra att vara eller inte. I skolan finns en social ordning som formellt domineras 

av vuxna, men där barn själva bidrar till att både vidmakthålla och göra mot-
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stånd mot den ordningen. I min studie har jag öppnat för möjligheten att syn-

liggöra hur barn med migrationsbakgrund engagerar sig i olika former av emot-

ionellt arbete, individuellt och gemensamt, för att både själva forma en sådan 

ordning och samtidigt anpassa sig och klara av att hantera de krav som ställs. 

Ett sådant exempel är barnens upplevelser av rättvisa i relation till både vuxna, 

barn och andra villkor i skolan. Emotioner i relation till rättvisa framträder som 

både orsaker och konsekvenser och rättvisan kan upplevas i interaktion med 

andra, men också framstå som del av ett system (Harlos & Pinder, 2000). Bar-

nen berättar om hur de kan känna sig orättvist behandlade av klasskompisarna i 

leken på rasten, men också som följd av regler som sätts för exempelvis vilket 

språk som får talas när och var. ”There is nothing so finely perceived and so 

finely felt, as injustice”, skriver Dickens i sin roman Lysande utsikter. Vad som är 

en rättvis skola och hur den skulle se ut är något av en omöjlig fråga att svara 

på. Det viktiga är att synliggöra orättvisor och göra något åt de som finns. 

 

I barnens berättelser framträder både handlingskraft och sårbarhet. Det är vik-

tigt att lyfta fram hur barn förhandlar hierarkiska relationer i skolan och att göra 

det på ett nyanserat sätt. Det är att ta barns emotioner på allvar. Burman (2009) 

diskuterar kritiskt om hur emotioner idag görs synliga i skolans arbete på ett 

sådant sätt att barn framstår som snarast emotionellt inkompletta, det vill säga 

som emotionella becomings, snarare än beings. Hon beskriver hur man i skolan 

talar om emotional intelligence och emotional literacy, som något som kan övas på ett 

instrumentellt sätt utan sammanhang och poängterar att emotioner är alltför 

viktiga för att hanteras på ett oseriöst sätt. Ett alternativ är att ta utgångspunkt i 

emotioner relaterade till barns intressen och erfarenheter i undervisningen. 

Gärdenfors (2010) driver tesen att utan känslor och motivation skulle det inte 

kunna finnas något lärande. Emotionella tillstånd är en del av lärandeprocesser-

na. Emotioner som glädje, nyfikenhet och stolthet leder till att man blir mer 

benägen att utforska och skaffa sig nya erfarenheter och vice versa. Människor 

har en naturlig nyfikenhet, drivs av stolthet och vilja att visa att man kan något 

och klarar något och tycker om att uppnå mål tillsammans med andra. Detta ger 

en känsla av social tillhörighet. Gärdenfors menar att det handlar om att få barn 

i skolan emotionellt engagerade och pläderar för en pedagogik som bättre ut-

nyttjar berättandet. Berättande möjliggör en extrem form av träning av inlevel-

seförmågan och han skiljer på att berätta och att diskutera. Att diskutera hand-

lar mer om att reflektera, och bedöma och eventuellt försvara en idé eller tanke. 

Berättande och berättelser, menar Gärdenfors, möjliggör den djupaste formen 

av lärande för att förstå och att förstå är att se mönster. På så vis kan också in-

sikter nås om att man kan ha olika perspektiv på ett och samma fenomen.  
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Jag vill lyfta fram vikten av att man som verksam i skolan lyssnar på barns be-

rättelser om känslor relaterade till utbildningens innehåll och form. Strukturella 

villkor kan göras synliga genom individuella berättelser och en omvänd ordning 

riskerar att kategoriseringar och förenklade bilder av innanför- och utanförskap 

ges företräde framför delande av erfarenheter. Det finns plats för fler berättel-

ser i forskning om, för och med barn och det behövs fler studier som tar ut-

gångspunkt i barns erfarenheter och känslor. 

 

Framtida forskning – några slutord 

 

Vid sidan av att det behövs fler studier som undersöker vad som i olika kontex-

ter villkorar och bidrar till känsla av tillhörighet i och utanför skolan, vore det 

också både intressant och relevant att studera känsla av tillhörighet bland ett 

större representativt urval elever i skolan i Sverige. Det finns mycket internat-

ionell forskning, men avsevärt mindre undersökningar med en kvantitativ ansats 

i svensk kulturell kontext. Inte minst vore det intressant att undersöka relation-

en mellan urban respektive rural kontext, migrationsbakgrund, kön och socioe-

konomisk status.  

 

Den pedagogiska forskningen har också kritiserats för att ha varit alltför bun-

den av att beskriva skolan som den är och att forskningen alltför sällan är inrik-

tad på att utveckla metoder för lärande (se exempelvis Gärdenfors, 2010). En 

aspekt som framstår som angelägen att utforska vidare är hur undervisning i 

skolan som tar utgångspunkt i ett transspråkligt perspektiv kan gestalta sig i 

olika skolkontexter. Det barnen berättar visar tendenser till att det finns okun-

skap om hur en sådan undervisning kan ta form. Det finns också mer generella 

tendenser i skolan idag som pekar i motsatt riktning med starkt fokus på grund-

läggande färdigheter och individuell nivåanpassning och detta är processer som 

kan vara svåra att identifiera och hantera för lärare (Engen, 2010).  

 

Perspektivet i den här studien är barnens. Det finns också andras perspektiv 

som är viktiga att synliggöra i forskning, exempelvis föräldrars.  En reflektion 

jag har gjort är att mammorna berättas fram mer och på ett annat sätt än pap-

porna i studien. Det gör att det förefaller betydelsefullt att genomföra exempel-

vis en narrativ studie om pappors erfarenheter av migration och känsla av till-

hörighet i relation till söner och döttrar, till skolan och till plats. Erfarenheter 

från min egen praktik som lärare och psykolog säger mig att det generellt finns 
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stor okunskap om pappors erfarenheter i de flesta sammanhang. En studie om 

pappor med migrationsbakgrund och deras berättade erfarenheter av känsla av 

tillhörighet vore ett spännande och viktigt forskningsprojekt för framtiden.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie många aspekter på livet i och utanför 

skolan på mindre orter för barn med migrationsbakgrund. De här barnen är i 

första hand barn som bor och går i skolan i Sverige. I barnens berättelser villko-

ras och möjliggörs känsla av tillhörighet i relation till olika dilemmarum som 

inbegriper sociala nätverk, platser, personer och institutioner. Förhoppningen är 

att denna kunskap kan komma till användning av personer som arbetar med 

och för att alla barn ska ges möjligheter att känna tillhörighet i sammanhang 

både i och utanför skolan.  
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Summary 

 

Introduction, aim and research questions 

  

This doctoral thesis, titled Narratives of Belonging – On Immigrant-Background Chil-

dren in Non-Urban Areas, is based on interviews with immigrant children who 

live and go to school in non-urban communities in Sweden. The focus is on the 

children’s related experiences of belonging in and out of school. Having 

knowledge of issues relating to belonging, identity and relationships to friends, 

family and place has great relevance to all actors in the education system. Sense 

of belonging is a matter of feeling respected, accepted, included and safe in a 

specific environment, and studies show that feelings of belonging are strongly 

associated with mental health, for instance (Anderman & Freeman, 2004). A 

sense of belonging in school is vital for a child’s experience of school as a good 

place to be in. Studies show that children and young adults who perceive a 

strong sense of belonging in school are also motivated to go to school and to 

be involved and to participate when they are there (Juvonen, 2006; Willms, 

2003). This is especially true of children of immigrant background as it has been 

shown that school has a particular social importance to them (Andersson, 

Björnberg & Eastmond, 2010; Ní Loire, Carpena-Mendez, Tyrrell & White, 

2011). To date, however, there is little research on the factors that condition 

and contribute to children’s sense of belonging in specific settings and on what 

they perceive as possible means of constructing a sense of belonging and con-

texts of belonging for themselves.  

 

In this study, sense of belonging comprises the sense of belonging to a place, 

which allows for further understanding of the various qualities of the children’s 

local and transnational relations (Antonsich, 2010; Gustafson, 2007, 2008). It 

also highlights that the sense of belonging to a place is in turn connected to 

attachment to place. The sense of belonging and the sense of place are shaped 

through the experiences, memories and social relationships linked to a place 

(Olwig, 2003, 2007). In this respect, the study in part redresses the lack of re-

search on children’s everyday lives in a non-urban context (cf. Brekke, 2008; 

Romme Larsen, 2011; Stenbacka, 2011; Wernesjö, 2014). In research, there is 

seldom a focus on children of immigrant background, growing up in non-urban 

communities, and multicultural aspects and ”youthfulness” are often associated 

with urban life (Waara, 2003). 
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This is a doctoral thesis in educational work aiming to contribute to the educa-

tional issue of who goes to school and on what conditions. Teacher education 

in Sweden attaches great importance to knowledge of children and subjects but 

gives less weight to the possibly equally important interspatial aspects, such as 

emotions, social relationships and life circumstances. Sense of belonging is a 

dimension of that which is formed in social interplay and which has an impact 

on student learning processes and progress in school (Anderman & Freeman, 

2004). The dimension is also relevant to explore in relation to migration experi-

ences (Ní Laoire et al, 2011) and the main focus of this study is on children of 

immigrant background, their sense of belonging, narration and narratives. The 

overriding purpose is to contribute to enhancing immigrant-background chil-

dren’s education, based on their experiences, in response to previous research 

(Bak & von Brömssen, 2013; Bunar 2010; Eilard, 2010). The emphasis of this 

study is on the narrated experiences of belonging, in and out of school, among 

children of immigrant background, who live in a non-urban area. 

 

On the basis of the aim of the study and the theoretical and methodological 

frames regarding narrative interviews as well as a sense of belonging, the fol-

lowing research questions are addressed:  

 

1. What aspects of the children’s narratives of their daily life assume signif-

icance in relation to their sense of belonging?  

2. What conditions and possible means of action are reflected in the chil-

dren’s narratives in relation to their sense of belonging?  

 

The first question is posed partly because I want to emphasise the child per-

spective, and partly because my objective is to understand children’s experienc-

es as they emerge in their narration and narratives. The focus on what the chil-

dren in this study choose to relate means that what and how they narrate be-

come important and thus significant to a sense of belonging. The analysis is 

primarily aimed at identifying what I have chosen to term ‘dilemmatic spaces’ 

(Fransson & Grannäs, 2013). In this perspective a dilemma does not equal 

problem, but is seen as a presence in the children’s narratives to which they 

constantly and in different ways react in relation to thought, action and emo-

tion. The second question is occasioned by the need for more knowledge of the 

conditions and possibilities for children’s learning process and participation in 

school in order to develop the school organisation and pedagogical activities, 
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and should be understood in terms of the current research paradigm in which 

children’s experiences are explored on the basis of the notion that children are 

vulnerable as well as have capacity to act.  

 

 

Research on immigrant-background children and belonging  

 

 

The sense of belonging has been explored in different fields such as public 

health studies, sociology, and education, and children’s experiences of belong-

ing have in some cases been related to immigration and migration (Caxaj & 

Berman, 2010; den Besten, 2010; Ní Laoire m fl, 2011). Belonging as a concept 

is central to research on migration and diversity (Skrbiš m fl, 2007). The survey 

of previous research presented in this thesis is structured on five thematic areas: 

Belonging and Social Capital, Belonging and Place, Belonging and Emotions, 

Belonging in School, and Belonging and Children’s Narration and Narratives.  

 

Four so-called turns in research have had an effect on the design of this study: 

the childhood turn, the spatial turn, the narrative turn and the emotional turn. 

In childhood research, childhood is seen as socio-culturally and historically situ-

ated and being a child varies with cultures, times and places (Holloway & Val-

entine, 2000; James & James, 2004; Prout, 2005). The present study is based on 

the ambition to pursue research from the perspective of the child to clarify 

children’s different conditions. By letting them speak, we might reach a better 

understanding of the complexity and contradiction of existence. The children in 

the study are different and have experiences of many different childhoods 

(Kampmann, 1998). 

 

 

Narratives and a sense of belonging  

 

The sense of belonging in this study is based on a dynamic view of belonging, 

which means that it is something constantly negotiated in social interaction and 

thus changing (Antonsich, 2010; May, 2011; Yuval-Davis, 2011). The dynamic 

view allows me to capture the complexity and variations in the children’s nar-

rated experiences. It also challenges the assumption that there are more or less 

natural forms of belonging and that it is always connected to origin and stability 

(Yuval-Davis, 2011). With a dynamic view on the concept it is possible to avoid 

either-or-thinking and instead adopt a both-and-approach. In this study, I cen-
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tre on how feelings of belonging are constructed in the children’s narrated ex-

periences of daily life in a non-urban area, which involves how belonging is ne-

gotiated in relation to a specific place, and on the emotions connected to how 

the children position themselves in their narrations of belonging. Emotions 

constitute a dimension of belonging and may offer knowledge of social rela-

tions and processes, which relate to how we see ourselves in relation to others 

(Antonsich, 2010; May, 2011; Scheff & Starrin, 2002). In the same way as be-

longing in the study is seen as constantly negotiated in social interaction, emo-

tions, memories and narratives are seen as something we do rather than have 

(Ahmed, 2004; Burr, 2003).  

 

As indicated, I take a narrative research approach to the study of children’s ex-

periences. Narrative studies often deal with young adults or more commonly 

with the narratives of adults (Engel, 2005a, 2005b; György-Ullman, 2010; Ol-

wig, 1999). Studying narratives is a way of exploring human experiences and the 

meaning we ascribe to them and thus how we relate to ourselves and to the 

world (Webster & Mertova, 2007; Bruner, 1987/2004). Narrative research is a 

research and knowledge-based process, which includes specific ontological, 

epistemological and methodological assumptions (Clandinin, Pushor, & Orr, 

2007), and I adopt the tradition of seeing narratives as socially situated acts (De 

Fina, & Georgakopoulou, 2012; Karlsson, 2006a). This means that I see the 

construction of the empirical material as a joint venture between the children 

and me. By talking about their experiences, the children also create meaningful 

narratives about themselves and their lives, thus creating new knowledge in the 

narration and each interview becomes a new experience (Freeman, 2010). The 

purpose of presenting the result in the form of narratives is to convey the chil-

dren’s everyday experiences. Each unique narrative is treated to avoid reducing 

the children’s experiences to general categories. In situating the narratives in 

time and space, I also wanted to display as much as possible of what and how 

the children have narrated. Meanings are created through what and how some-

thing is told, but also by being told. As I wanted to provide a nuanced view of 

the meaning of belonging in these children’s daily life, the variations and com-

plexities of their experiences are emphasised.  
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Method and material 

 

The participants in the study are children of immigrant background aged 9-13 

years. Some were born in Sweden and some arrived in Sweden in preschool or 

school age. All have two non-Scandinavian born parents, who originate in Af-

ghanistan, Burma, Iraq, Iran, Sudan, Syria and Turkey. Besides Swedish, all the 

children have one or two home languages. The children were recruited to the 

study via two schools in two different small-sized municipalities. The inclusion 

criteria were that the child was in primary school, had two parents born in a 

non-Scandinavian country, had permanent residency and attended home lan-

guage classes at the time of recruitment.  

 

The interviews had the character of conversation and took place on the school 

premises in a secluded room, both during the school day and after. Most of the 

children were interviewed on three occasions. I used various techniques to sup-

port the children in their narration and they narrated mainly with the help of 

lifelines (Bjerén & Elgqvist-Saltzman, 1994) and network maps (Klefbeck et al, 

1988), but also pictures in their mobile phones, and their own photos and draw-

ings. After each interview, I summarised my main impressions of the interview, 

so called memos, which were also used as support in my narrative construction 

of the interview material.  

 

In connection with the interviews there were many occasions on which I en-

countered ethical issues and how these were addressed is accounted for in the 

thesis. The most important considerations concerned the issue of children and 

consent (Löfdahl, 2012). There is also an ethical dilemma in the situation that 

the participants have different ethnic backgrounds and may be seen as repre-

senting an ethnic group, which might lead to over-interpretation and generalisa-

tions in ways that counteract the purpose of the study. Yet another dilemma 

involves the focus on immigrant-background schoolchildren in small-sized 

communities. There is a risk that the study contributes to singling out this 

group as different from other children.  

 

My analysis of the material is based on the assumption that children engage in 

and talk about what they think is important and relevant, which is why I pri-

marily focus on events recounted, persons and relationships that seem im-

portant to the children, and the meanings embodied in the events and relation-

ships when the children narrate them. In the result chapter, the analysis there-

fore centres on dilemmatic spaces (Fransson & Grannäs, 2013) and positioning 

(Harré, Moghaddam, Cairnie, Rothbart & Sabat, 2009).  In terms of dilemmatic 
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spaces, several positions are in many cases possible and any conflicts between 

positions may also generate new emotions. My analysis aims to understand the 

dilemmatic spaces in the narratives in terms of their impact on a sense of be-

longing.  

 

The analysis is also inspired by Bamberg’s narrative positioning model (1997, 

2004), which consists of several analytical levels. The first step centres on the 

characters involved in the narratives and their positions in relation to one an-

other, which I present in terms of the children’s social networks based on the 

network maps drawn in the interviews. I also consider how the children posi-

tion themselves as someone who has or lacks means of action and how this can 

vary. The next step involves how the children position themselves in relation to 

me in the conversation and sometimes to a more or less present wider audi-

ence. At this stage of the analysis, there is also a focus on some of the narrative 

resources that the children make use of in positioning themselves, for example, 

face-work, imagery and rhetorical questions.  

 

The focus on related experiences of a sense of belonging invites analysis of nar-

ratives and emotions. Drawing on the positioning analysis, the narratives are 

therefore also analysed with a focus on the emotions related to the children’s 

positioning and the more or less explicit meaning of the narratives. I consider 

the explicitly stated and manifest content as well as the implicit and latent con-

tent (Graneheim & Lundman, 2004). What determines the emotive meaning of 

a word or expression is the significance the narrator and the listener together 

attribute to it in the conversation (Holmberg, Karlsson & Nord 2011; 

Holmberg, 2002). To say something about the emotive meaning attributed to 

what is narrated, the deep structure of the narrative must be considered, i.e. 

what is implicit in the narrative (Greimas & Courtes, 1982). Emotional posi-

tioning can take place at different linguistic levels with the help of different de-

vices.  

 

 

Main results 

 

Each result chapter centres on a specific narrative dilemmatic space, which can 

be related in different ways to a sense of belonging in and out of school. The 

three dilemmatic spaces on which the narratives are constructed concerns expe-

riences of relationships with friends, trips to their home countries and manag-
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ing in school. These are the three categories that most clearly stand out in the 

interviews, i.e. what the children talk about a great deal and engage in 

 

Relationships with friends as dilemmatic space  

 

A great deal of the interview material comprises narratives on the importance 

of friends. Such relationships are central in the lives of the interviewed children 

and they want friends to be with and do things together with in school and lei-

sure activities. Having friends in school is a determining factor for how they 

enjoy school. The circle of friends usually consists of children living close by. 

Having friends is important but not a guarantee for these children. Establishing 

relationships with friends involves extensive relational and emotional efforts 

and the children describe what it is like to have and not to have friends. Some 

children describe how they have to find out with whom they can be before 

nearly every recess, and this takes time and energy throughout the school day. If 

they fail to find a classmate, they resort to younger siblings or other children in 

the school. Some of the children are always with other children of immigrant 

background, even if they are not classmates.  

 

The narratives display several aspects of how entering into comradeship is con-

ditional and connected to immigrant conditions and also to the local communi-

ty codes. Being an immigrant usually entails a migrant childhood of strange 

places and repeated new relationships. It is implicit in the children’s narratives 

that their parents have chosen to stay in the small community to give the chil-

dren a safe environment to grow up in and a chance to meet Swedish children. 

However, if there are no ethnic Swedish children where they live, the chance to 

meet them on the way to school or after school is limited. If most of the local 

children do not live in flats, this also creates a sense of being different.  

 

The small Muslim venue is described as an important meeting place for the Ar-

abic-speaking girls in one of the municipalities. It is a meeting place for all 

adults and all children, but only the girls mention it and they meet there every 

Saturday. For the Muslim and Arabic-speaking girls, the venue is a place where 

they belong. For the Karen girls in the second municipality belonging is provid-

ed by the Baptist church. Different ways of explaining and understanding what 

the requirements for entering into comradeship are can be discerned in their 

narratives, for example, having a shawl or not, being engaged in sports or not, 

or wearing the same type of clothes. Being both different and alike is very im-
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portant to many of them. Racifying and other excluding processes of ‘othering’ 

are described by several of the children as something they have to cope with on 

a daily basis. In situations of conflict the other children resort to verbal pejora-

tive expressions, such as ”nigger”, ”Arab”, ”go home”, etc. 

 

All the children, in one way or another, recount episodes indicating that what 

the adults in school do or say has an effect on friendships. They wish to be seen 

by adults and request caring adults with authority. Being included means be-

longing and the question is how and if adults in school can decide if everyone 

should be included. An aspect of this dilemma is that it would unsettle the con-

ditions for the friendships that they have established. There are examples in the 

narratives showing that children in various ways protect their friendships with 

other children from adult intrusion.  

 

Trips to the home country as dilemmatic space  

 

A great part of the interview material consists of narratives of trips to their re-

spective home country. The journey narratives stand out as central events both 

as trips made and as trips dreamed of making. These are stories of many details 

and descriptive features, as well as dram and strong feelings. There is a specific 

sense of place, and sense of belonging clearly connected to several places, both 

“here” and “there”. Often there are ties to several countries and it is possible to 

speak of transnational belonging. Two dimensions are evident, namely how the 

narration fills different functions and how somatic sensuousness can be depict-

ed in narratives of important places. I demonstrate how memories and experi-

ences and place associations are anchored in the embodied sensuousness of 

sight, smell, taste, sound and touch. What they are used to is contingent on a 

sense of belonging. In the same way as regards friendships, negotiations of 

similarity and dissimilarity are narrated, bringing forth more or less normative 

comparisons of what is good and bad and who belongs to what groups and 

categories. Narratives of trips to the home country make clear that a sense of 

belonging is contingent on the cultural conceptions and values in which we are 

enveloped, and which concern the importance of likeness and unlikeness. In 

this respect, language plays a prominent role.  

 

When access is given to different places, opportunities are afforded to ascribe 

new meanings to places. The children’s narratives display how they try to make 
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places their own, for example, through friendships in school, where they live, or 

at the Muslim venue, that is, important places in the small community. A posi-

tive sense of place is clearly related to the varying possibilities the families have 

had of creating a physical place, i.e. building a house for the family, in their 

home countries.  

 

”Managing in school” as dilemmatic space 

 

School was a place that all the interviewed children had access to and in the 

third result chapter I give an account of how school and managing in school 

appear to be a dilemmatic space. A great deal of the interview material consists 

of stories of the importance of managing school and the extent to which sur-

rounding factors and life experience affect the children’s understanding of 

themselves and their situation in school. The narratives often centre on lan-

guage, Swedish as a second language and their first language, and how to do 

their homework as well as how earlier experience of school in other countries 

affect the way they perceive the Swedish school from a different perspective. It 

can also involve experiences of hearing stories of school in other countries, es-

pecially the parents’ experiences in their home countries. The children also talk 

about their career ambitions and about dreams and aspirations often related to 

places where they would like to live and fulfil their dreams.  

 

”Managing in school” emerges as a “Swedishness project” and as a “family pro-

ject.” The Swedish school is not universal or neutral, but rests on Swedish his-

tory and practice. For the children the “Swedishness project” encompasses 

what they would like to achieve: friends, education and social mobility, which in 

various respects are tantamount to a “family project”. Too great a focus on 

sameness can make them ignore or reject different interests in the name of 

sameness, which in turn may increase differences and conflicts. The narratives 

display how they handle this balancing act.  

 

 

Concluding discussion 

 

The narratives in this study take the form of a complex interplay where the in-

terview context assumes meaning, as do the different social and cultural frames 

with more or less diverging conceptions of, for example, what is important in 

life or what a narrative on migration and belonging should include. My way of 
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asking questions and the children’s way of responding by telling me about and 

evaluating their lives are based on cultural values prescribing the ideal life. 

When the children talk about their experiences, thoughts, feelings and dreams, 

it is to a great extent a matter of negotiating cultural models of what is worth 

aiming for in life. There are many examples in the interview material indicating 

that the children take for granted that there are certain things I want them to 

talk about, often without me having asked, for example, if they feel like a Swede 

or not, use a shawl or not, have ethnic Swedish friends or not, and their com-

mand of Swedish. The children also relate to the value and importance of edu-

cation and having a job in their narratives.  

 

The narratives also say something about where experiences take shape. It is clear 

that they relate to different places, such as the local community and the home 

country, in various ways and for different purposes. What is narrated can be 

seen as negotiations on in what way and in what degree they feel that they be-

long to a place. Places are used in different ways and the children clearly use 

cultural frames of interpreting how different places should be understood. 

There is also a twofold, stereotypical image of place, in which the urban and the 

rural are opposed. In their stories the city represents mobility, more people of 

the same ethnic group, job opportunities and progress. The non-urban place is 

safe, but also characterised by boredom and inertia. Only a few of the inter-

viewed children could imagine a future in the local community. Their goal is 

education and employment and they perceive the local community as a place 

with clear divides regarding socialising and residency.   

 

School is a very important arena for the interviewed children. There is much to 

appreciate but school is also where they are definitely confronted with the 

“Swedishness project.” My analyses have focused on the emotions connected 

to the children’s positionings. Emotions have significance to the children’s own 

ability to participate in the construction and reconstruction of the social order 

in and out of school. Emotions also impact on whether school becomes a place 

of learning and development or not. There is a social order in school formally 

dominated by adults, and children contribute both to maintaining and resisting 

the order. The children in my study engage in different forms of emotional 

work, individually and jointly, to form a social order and adapt to and handle 

demands placed on them. A case in point is the children’s experiences of equity 

in relation to adults, children and school regulations. Emotions in relation to 

equity emerge as both causes and consequences and it can be experienced in 
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interaction with others but also appear as part of a system. They can feel unfair-

ly treated by their classmates while playing during recess, but also by rules stipu-

lating when and where a language may be used.  

 

There are contradictions in the children’s narratives from one interview occa-

sion to another, something that indicates the complexity of the situation and 

reinforces the idea that there are seldom either-or-answers to issues of immigra-

tion and belonging. Schools in particular need to develop a fruitful approach to 

the uncertainty, ambivalence, complexity and variation involved. Professional 

pedagogical practice includes such a dimension. Uncertainty and complexity are 

important issues that should not be ignored but be addressed in dialogue with 

all the children in school.  

 

The children’s narratives are imbued with capacity to act as well as vulnerability. 

It is important to acknowledge children’s hierarchical negotiations in school 

and to do it in a balanced way, which means taking children’s emotions serious-

ly. Emotions are treated in school in a way that makes children appear as emo-

tionally incomplete, that is, as emotional ’becomings’, rather than ’beings’ 

(Burman, 2009; Irisdotter Aldenmyr, 2014). There are discussions on ’emotion-

al intelligence’ and ’emotional literacy’, as skills to be acquired instrumentally 

without context (Burman, 2009). Emotions are too important to be handled 

irresponsibly. 

 

An aspect worth exploring further is how teaching based on translingual and 

transcultural perspectives could take shape. As we know, there is a lack of in-

tervention studies in school (Hattie, 2012) and my material suggests that there is 

still a lack of knowledge regarding how to implement transcultural teaching. 

There is also such a strong focus on basic skills and individual level adjustment 

combined with strong external quality control through national and internation-

al tests that cultural content runs the risk of being neglected. These processes 

can be hard to identify and handle, especially for teachers (Engen, 2010).  

 

To conclude, this study clarifies many aspects of life in and out of school for 

children of immigrant background in non-urban communities. The children’s 

narratives show that their sense of belonging is contingent on and enabled in 

relation to different dilemmatic spaces comprising social networks, places, per-

sons and institutions. It is to be hoped that this knowledge may be useful to 

professionals who strive to ensure that children have the chance to feel a sense 

of belonging in school and in other settings.  
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Bilaga 1. Information om studien till skolledningen 

 

 

 

Vill Ni delta i en studie om barn med migrationsbakgrund som växer upp 

på en mindre ort i Sverige idag? 

 

Varför kontaktar jag Er? 

Jag heter Birgitta Ljung Egeland och är doktorand i Pedagogiskt arbete på Karl-

stads universitet. Jag arbetar med en studie där syftet är att få ökad kunskap om 

hur barn med migrationsbakgrund själva berättar om sin skolvardag och om hur 

det är att leva och bo på en mindre ort i Sverige idag. Jag kontaktar tre kommu-

ner i Värmland och är intresserad av att komma i kontakt med barn som har 

permanent uppehållstillstånd och som deltar i modersmålsundervisning i Er 

kommun. Jag kommer att göra intervjuer med barnen. 

 

Studiens syfte och frågeställningar 

Studien berör uppväxt- och livsvillkor för barn med migrationsbakgrund i Sve-

rige. Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet är att visa hur barn med 

migrationsbakgrund i rural kontext berättar om sina lokala sociala världar, med 

särskilt fokus på barnens upplevelser av sin skolvardag.   

 

Varför görs studien? 

I skolans uppdrag ingår att beakta alla barns skilda bakgrunder. I den här studien 

är fokus barn med migrationsbakgrund, för att få veta mer om deras tankar om 

och erfarenheter av att leva och bo och gå i skolan på en mindre ort i Sverige 

idag. Detta är ett ännu relativt outforskat område, eftersom de flesta studier som 

gjorts handlar om barn som växer upp i storstäderna. 

 

Hur hanteras barnens berättelser? 

Intervjuerna med barnen kommer att sammanställas så att både namn på perso-

ner och platser kommer att redovisas fingerade. Intervjumaterialet kommer att 

hanteras så att obehöriga inte kan ta del av det. Resultatet kommer att publiceras 

som en doktorsavhandling och i form av en vetenskaplig artikel samt presenteras 

vid seminarier och konferenser. 

 

Hur kommer det att gå till? 
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Vårdnadshavare och barn kommer att få information om studien i skriftlig form. 

All information kan ges på deltagarnas modersmål om så önskas. Deltagandet i 

studien är helt frivilligt och både vårdnadshavare och barn kommer att få ge sitt 

skriftliga samtycke. Intervjuerna kommer att ske i skolan under höstterminen 

2011 vid tre tillfällen.  

 

Om Ni har några frågor eller funderingar kring studien är Ni varmt välkomna att 

höra av Er till mig. Jag kommer själv att kontakta Er inom några veckor för att 

diskutera fortsatt samarbete. 

 

Birgitta Ljung Egeland 

Doktorand i Pedagogiskt arbete 

Karlstads universitet 

birgitta.ljung-egeland@kau.se     

arbetstelefon: 054-7001286 

mobiltelefon: 0702-562856 

 

Huvudhandledare:    Biträdande handledare: 

Annica Löfdahl   Maria Hjalmarsson 

Professor i pedagogiskt arbete  Lektor i pedagogiskt arbete 

Karlstads universitet   Karlstads universitet 

annica.lofdahl@kau.se   maria.hjalmarsson@kau.se 

 

Karlstads universitet, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Pedago-

giskt arbete 
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Bilaga 2. Information om studien till berörd personal 

 

 

Vill Ni delta i en studie om barn med migrationsbakgrund som växer upp 

på en mindre ort i Sverige idag? 

 

Varför kontaktar jag Er? 

Jag heter Birgitta Ljung Egeland och är doktorand i Pedagogiskt arbete på Karl-

stads universitet. Jag arbetar med en studie där syftet är att få ökad kunskap om 

hur barn med migrationsbakgrund själva berättar om sin skolvardag och om hur 

det är att leva och bo på en mindre ort i Sverige idag. Jag kontaktar tre kommu-

ner i Värmland och är intresserad av att komma i kontakt med barn som har 

permanent uppehållstillstånd och som deltar i modersmålsundervisning i Er 

kommun. Jag kommer att göra intervjuer med barnen. Jag har tidigare kontaktat 

skolledningen vid Er skola och har fått möjlighet att inleda ett samarbete 

 

Studiens syfte och frågeställningar 

Studien berör uppväxt- och livsvillkor för barn med migrationsbakgrund i Sve-

rige. Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet är att visa hur barn med 

migrationsbakgrund i rural kontext berättar om sina lokala sociala världar, med 

särskilt fokus på barnens upplevelser av sin skolvardag.   

 

Varför görs studien? 

I skolans uppdrag ingår att beakta alla barns skilda bakgrunder. I den här studien 

är fokus barn med migrationsbakgrund, för att få veta mer om deras tankar om 

och erfarenheter av att leva och bo och gå i skolan på en mindre ort i Sverige 

idag. Detta är ett ännu relativt outforskat område, eftersom de flesta studier som 

gjorts handlar om barn som växer upp i storstäderna. 

 

Hur hanteras barnens berättelser? 

Intervjuerna med barnen kommer att sammanställas så att både namn på perso-

ner och platser kommer att redovisas fingerade. Intervjumaterialet kommer att 

hanteras så att obehöriga inte kan ta del av det. Resultatet kommer att publiceras 

som en doktorsavhandling och i form av en vetenskaplig artikel samt presenteras 

vid seminarier och konferenser. 

 

Hur kommer det att gå till? 
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Vårdnadshavare och barn kommer att få information om studien i skriftlig form. 

All information kan ges på deltagarnas modersmål om så önskas. Deltagandet i 

studien är helt frivilligt och både vårdnadshavare och barn kommer att få ge sitt 

skriftliga samtycke. Intervjuerna kommer att ske i skolan under höstterminen 

2011 vid tre tillfällen.  

 

Om Ni har några frågor eller funderingar kring studien är Ni varmt välkomna 

att höra av Er till mig. Jag kommer själv att kontakta Er inom några veckor för 

att diskutera fortsatt samarbete. 

 

Birgitta Ljung Egeland 

Doktorand i Pedagogiskt arbete 

Karlstads universitet 

birgitta.ljung-egeland@kau.se     

arbetstelefon: 054-7001286 

mobiltelefon: 0702-562856 

 

Huvudhandledare:    Biträdande handledare: 

Annica Löfdahl   Maria Hjalmarsson 

Professor i pedagogiskt arbete  Lektor i pedagogiskt arbete 

Karlstads universitet   Karlstads universitet 

annica.lofdahl@kau.se   maria.hjalmarsson@kau.se 

 

Karlstads universitet, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Pedago-

giskt arbete 
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Bilaga 3. Forskningspersonsinformation till vårdnads-

havare 

 

Vill Ni delta i en studie om barn med migrationsbakgrund som växer upp 

på en mindre ort i Sverige idag? 

 

Varför kontaktar jag Er? 

Jag heter Birgitta Ljung Egeland och är doktorand i Pedagogiskt arbete på Karl-

stads universitet. Jag arbetar med en studie där syftet är att få ökad kunskap om 

hur barn med migrationsbakgrund själva berättar om sin skolvardag och om hur 

det är att leva och bo på en mindre ort i Sverige idag. Jag kontaktar föräldrar till 

alla barn som deltar i modersmålsundervisning i Er kommun. Jag kommer att 

göra intervjuer med barnen. 

 

Vad rör frågorna? 

- Berätta om en dag i skolan! Hur ser det ut på skolan? Vilka finns här? 

- Vad gör du på rasterna? 

- Berätta om din skolgård! Var och med vem brukar du vara? 

- Hur ser det ut på orten där du bor? Vilka bor här? Hur länge har du bott 

här? 

- Var brukar du vara på fritiden? Vad brukar du göra? 

 

 

Varför görs studien? 

I skolans uppdrag ingår att beakta alla barns skilda bakgrunder. I den här stu-

dien är fokus barn med migrationsbakgrund, för att få veta mer om deras tankar 

om och erfarenheter av att leva och bo och gå i skolan på en mindre ort i Sve-

rige idag. Detta är ett ännu relativt outforskat område, eftersom de flesta studier 

som gjorts handlar om barn som växer upp i storstäderna. 

 

Hur hanteras barnens berättelser? 

Intervjuerna med barnen kommer att sammanställas så att både namn på per-

soner och platser kommer att redovisas fingerade. Intervjumaterialet kommer 

att hanteras så att obehöriga inte kan ta del av det. Resultatet kommer att publi-

ceras som en doktorsavhandling och i form av en vetenskaplig artikel samt pre-

senteras vid seminarier och konferenser. 
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Hur kommer det att gå till? 

Ni och Ert barn kommer att få närmare information om studien om ni väljer att 

delta. All information kan ges på Ert modersmål om så önskas. Deltagandet i 

studien är helt frivilligt och både Ni som föräldrar och Ert barn kommer att få 

ge ert skriftliga samtycke. Intervjuerna kommer att ske i skolan under höstter-

minen 2011 vid tre tillfällen.  

 

Om Ni har några frågor eller funderingar kring studien är Ni varmt välkomna 

att höra av Er till mig. 

 

___ Ja, jag/vi önskar denna information på vårt modersmål som är 

______________________ 

 

Birgitta Ljung Egeland 

Doktorand i Pedagogiskt arbete 

Karlstads universitet 

birgitta.ljung-egeland@kau.se     

arbetstelefon: 054-7001286 

mobiltelefon: 0702-562856 

 

Karlstads universitet, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Pedago-

giskt arbete 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag/Vi har tagit del av informationen som gäller studien om barn med migrat-

ionsbakgrund som växer upp på en mindre ort och jag/vi har fått tillfälle att 

ställa frågor om studien och fått dessa besvarade. Vi vet också att det är möjligt 

att när som helst avbryta deltagandet utan att det får några som helst konse-

kvenser. 

 

 

Jag/Vi samtycker härmed till deltagande i studien.  

 

Ort:______________________________   

Datum:________________________   
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Vårdnadshavare 1:        Vårdnadshavare 2:  

   

Underskrift:_________________       Underskrift:___________________ 

 

Namnförtydligande:______________ Namnförtydligande:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

 

Bilaga 4. Forskningspersonsinformation till barnen 

 

Vill du vara med i en forskningsstudie och bli intervjuad? 

 

Jag heter Birgitta Ljung Egeland och jag arbetar på universitetet i Karlstad. 

 

Jag är intresserad av att få veta hur det är att bo och gå skolan på en mindre 

ort om man har föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige och om 

man talar ett annat språk än svenska hemma.  

Jag skulle vilja träffa dig och intervjua dig och frågorna kommer att se ut så 

här:  

- Berätta om en dag i skolan? Hur ser det ut på skolan? Vilka finns 

här? 

- Vad gör du på rasterna? 

- Berätta om din skolgård! Var och med vem brukar du vara? 

- Hur ser det ut på orten där du bor? Vilka bor här? Hur länge har du 

bott här? 

- Var brukar du vara på fritiden? Vad brukar du göra? 

 

Det är viktigt att alla som arbetar i skolan får veta något om hur barn tän-

ker om skolan och om hur det är att bo på en mindre ort. Ofta är det barn 

som bor i större städer som blir intervjuade, särskilt när det handlar om 

barn som har föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige. 

 

Jag kommer att skriva en bok om vad ni berättar för mig, men det kom-

mer inte stå något om vilka ni är eller var ni bor. Ingen som läser boken 

kommer att kunna veta att det är just du som har berättat om hur du har 

det! 

 

Vi kommer att träffas och göra intervjuerna tre gånger i skolan under 

höstterminen. 
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Ja, jag har förstått vad undersökningen handlar om och vill vara 

med. Jag vet också att jag när som helst kan välja att inte vara med 

längre. 

 

Namnteckning: _________________________________________ 
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Bilaga 5. Intervjuguide 

 

Intervjutillfälle 1-3:  

 

Hjälpmedel: Ritpapper, pennor, kritor, nätverkskarta, livslinje 

A. Rita en livslinje. Barnets information om ålder, eventuellt ankomstår till Sve-

rige, bostad, familjens bakgrund, skolsituation. 

B. Rita en nätverkskarta (ca en halv meter i diameter). Sektorerna: Familj, 

Skola, Kamrater, Fritid 

C. Samtala med barnet utifrån frågorna nedan: 

 

 Vilka personer vill du berätta om? Vad brukar ni göra tillsammans? Hur 

länge har ni känt varandra? 

 Vad gör du på fritiden? Med vem? Var? 

 Var bor du (område)? Hur länge har du bott där? Vad tycker du om att bo 

där? 

 Har du bott någon annanstans? Var känner du dig hemma? 

 Hur kommer du till skolan? Vem går du till skolan med? Vart går du när du 

kommer till skolan? 

 Berätta om en dag på skolan?  

 Hur ser det ut på skolan? Vilka finns där?  

 Vad gör du på rasterna? Berätta om din skolgård? Var och med vem brukar 

du vara? 
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