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Sammandrag 
 

Många elever med utomsvensk bakgrund känner idag att deras erfarenheter inte får tillräckligt 

stor uppmärksamhet i skolans undervisning. Många av dessa elever läser svenska som 

andraspråk, vilket gör att detta är relevant att reflektera över som lärare i svenska som 

andraspråk. Hiphopen har länge behandlat teman som utanförskap, identitetsskapande och 

etnicitet för att skildra erfarenheter som kan liknas med elevernas. Syftet med denna uppsats är 

att analysera huruvida hiphoplåtstexter kan användas i undervisningen på ett likvärdigt sätt som 

den mer traditionella texttypen novellen. Dessa texter kopplas sedan till skolans undervisning 

för att analysera huruvida dessa kan användas för att synliggöra svenska som 

andraspråkselevers erfarenheter. Genom kritisk diskursanalys analyseras förekomsten av 

identitet, etnicitet och utanförskap i fyra hiphoplåttexter och två noveller, för att upptäcka om 

dessa tre teman skildras på ett liknande sätt i de två texttyperna. Resultatet visar att texterna 

skildrar uppsatsens tre teman på ett liknande sätt och att dessa således kan räknas som 

likvärdiga. Kopplat till undervisningen framförs det även många argument för att dessa texter 

passar utmärkt för att uppfylla både läroplanens mål och synliggöra elevernas erfarenheter. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråks litteraturundervisning, hiphop, varierade texttyper, 

kodväxling, identitet, etnicitet, utanförskap, elevers erfarenheter i undervisningen.
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1. Inledning 
 

Svensk hiphop har under de senaste åren blivit en stor genre. Ifpi, Sveriges källa för statistik 

inom musikbranschen, ger ut Sverigetopplistan där Sveriges mest lyssnade låtar, både digitalt 

och via fysiska inköp, presenteras. Av topp 40 på Sverigetopplistans årslista för 2019 (Ifpi 

2020) var 13 svenska hiphoplåtar, och i den senaste Årslista Singlar 2020 (Sverigetopplistan 

2020) var 7 av topp 40 svenska hiphoplåtar. Förutom detta var den svenska rapparen Dree Low 

den mest streamade artisten i Sverige år 2020 på Spotify, där även tre andra svenska rappare 

fanns med i topp 10-listan (Kingsizemag.se 2020). Om svensk hiphop är så här populärt kan 

man dra slutsatsen att svenska gymnasielever i viss utsträckning borde lyssna på det. I mina 

egna möten med elever i dagens gymnasieskola är hiphopen ofta närvarande, speciellt bland 

eleverna som läser svenska som andraspråk (förkortas hädanefter SVA). Jag har lyssnat på tal, 

läst argumenterande texter och hört diskussioner kring just svensk hiphop många gånger.  

Då många av rapparna har utländskt påbrå finns det ett antal hiphoplåtar som hanterar vissa 

situationer och känslor som en individ med en utomsvensk kulturell bakgrund kan ha stött på, 

exempelvis en gymnasielev som undervisas i SVA. Borde man då inte som lärare i ämnet 

svenska som andraspråk använda dessa hiphoplåttexter i sin undervisning? Delvis för att 

inkludera elevernas intressen i undervisningen men framför allt för att ge eleverna möjligheten 

att diskutera viktiga frågor om hur det är att leva i dagens Sverige som en individ med utländskt 

påbrå. Elevernas flerspråkiga identitet är något som styrdokumenten till ämnet svenska som 

andraspråk påpekar vikten av då ämnet ska ”[bidra] till att eleverna stärker sin flerspråkiga 

identitet” (Skolverket 2018 s. 182). Frågan är dock hur man som lärare kan använda 

hiphoplåttexter i sin undervisning och huruvida dessa låttexter kan användas på ett likvärdigt 

sätt som mer traditionella skoltexttyper.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syfte med denna uppsats är att analysera hur man i gymnasieskolans undervisning i SVA kan 

reflektera över flerspråkig identitet, etnicitet och utanförskap i två olika texttyper; 

hiphoplåttexter och noveller. Analysen är en jämförelse mellan novellerna och låttexterna för 

att få en bild av huruvida dessa kan användas på ett likvärdigt sätt. De frågeställningar jag 

använder mig av är följande: 

 

• Hur skildras identitet, etnicitet och utanförskap i texterna? 

• Vilka likheter och skillnader finns i hur novellerna respektive låttexterna skildrar 

identitet, utanförskap och etnicitet? 

• Hur kan man motivera användandet av dessa texter i gymnasieskolans svenska som 

andraspråksundervisning? Och på vilka sätt kan man använda dem? 

 
2. Bakgrund 

 
2.1. Styrdokument 
 

Syftet för ämnet svenska som andraspråk poängterar att ”Eleverna ska också ges möjlighet att 

reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett 

funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället” (Skolverket 2018 s. 182). I svenska 

som andraspråks syfte står även att undervisningen ska innehålla texter av olika slag och 

reflektera över dessa samt att innehållet ska kopplas till elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper (Skolverket 2018 s. 182). På så sätt poängteras även vikten av olika texttyper och att 

elevernas vardag och erfarenheter ska inkluderas i undervisningen. Ämnets mål förtydligar och 

konkretiserar hur detta ska ske genom att formulera förmågor som undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att utveckla. De som är relevanta för denna uppsats är följande: 

 

• Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och 

mottagare. 

• Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftigt 

språk. 

• Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag. 
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• Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning 

och attityder till olika språkbruk. (Skolverket 2018 s. 182–183). 

 

Ämnets tre kurser ger en ännu tydligare inblick i vad undervisningen förväntas ge eleverna och 

vilka moment som ska finnas i undervisningen. Till att börja med ska undervisningen i alla tre 

kurserna ge eleverna möjlighet att diskutera och argumentera, och läsning av och samtal om 

texter av olika slag (Skolverket 2018 s. 183, 190 & 196). SVA 1 och SVA 2 har explicit läsning 

av och diskussion kring skönlitteratur gemensamt där skönlitteraturen ska ge eleverna ”inblick 

i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.” (Skolverket 2018 s. 184). 

Förutom detta ska även språklig variation, attityder till dessa och svenskans och övriga språks 

status hanteras i alla tre kurserna, (Skolverket 2018 s. 184, 190 & 196) dock med viss skillnad 

i fokus på den språkliga variationen. Språklig variation i SVA 1 fokuserar på språksociologi i 

allmänhet med fokus på attityder till språklig variation samt skillnaden mellan formellt och 

informellt språk (Skolverket 2018 s. 184).  SVA 2 fokuserar mer på språksläktskap och 

minoritetsspråk där invandrarspråks ställning och status nämns explicit (Skolverket 2018 s. 

190). I sista kursen, SVA 3, ligger fokus på språklig variation kopplat till maktförhållanden och 

skillnader mellan majoritetssamhället och minoriteters språk (Skolverket 2018 s. 196). 

Slutligen ska undervisningen i SVA 2 och 3 innehålla ”Svenska språkets ordförråd och struktur 

i olika kommunikationssituationer” (Skolverket 2018 s. 190 & 196), alltså grammatik och 

mottagaranpassning.  

Alla dessa mål behöver självklart inte vara med i ett moment som behandlar hiphoplåttexter 

eller noveller, men det är av vikt att uppmärksamma de många sätt man kan inkludera dessa 

texttyper i undervisningen.  

 
2.2. Litteraturens roll i svenska som andraspråk 
 

Enligt forskning är skolans läsundervisning fortfarande i stort baserat på elever som växt upp 

med en liknande skriftspråkstradition som skolans, och att undervisningen på så sätt förutsätter 

att eleverna ska ha vissa förkunskaper inom läsning (Wedin 2010 s. 175). Då flerspråkiga elever 

ofta kommer från hem med andra skriftspråkstraditioner än den svenska skolans blir dessa 

elever extra utsatta i just läsundervisningen (Wedin 2010 s. 175). Läsinlärningen utgår även 

från standardsvenskan trots att många elever, både infödda svenska och elever med utländsk 

bakgrund, inte är så väl bekanta med den (Wedin 2010 s. 179). Detta kan ske genom att 

inkludera andra språk i läsningen eller genom väl valt material (Wedin 2010 s. 180), samt ge 
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exempel på flera olika texttyper. Eleverna behöver nämligen i en viss mån kunna relatera det 

lästa till sina egna känslor och erfarenheter för att kunna få en djupare förståelse av en text 

(Wedin 2010 s. 186). Undervisningen kan även kopplas till elevernas skriftspråkande utanför 

skolan, delvis för att inkludera deras egna erfarenheter men också för att ge dem en förståelse 

av hur olika språkliga varieteter används och mottas i olika situationer (Wedin 2010 s. 187). 

Här kan man exempelvis använda text eleverna själva producerar eller texter som de stöter på i 

vardagen, i det här fallet hiphop. Denna språkliga medvetenhet är av stor betydelse för att 

eleverna ska förstå förhållandet mellan språk och makt (Wedin 2010 s. 187).  

Enligt Jonsson (2010 s. 129–130) är ett sätt att utveckla språklig medvetenhet genom 

övningar där eleverna reflektera över kodväxlingens funktion i en text eller ett tal samt översätta 

dess ord till andra språk. Detta ökar elevernas språkliga medvetenhet, och kan även leda till en 

reflektion kring språk, makt och identitetsskapande (Jonsson 2010 s. 130). Här har man alltså 

möjligheten att uppmuntra eleverna att reflektera kring språk samtidigt som deras flerspråkighet 

synliggörs och ses som en resurs, allt genom litteraturen. Förekomsten av kodväxling i skrift 

kan även utmana den enspråkiga normen och göra motstånd mot rådande maktstrukturer i 

samhället samt legitimera flerspråkighet (Jonsson 2010 s. 143).  

Diskussionen kring innehållet i litteraturen visar att det finns både för- och nackdelar med 

att använda litteratur som ligger nära elevernas vardag och erfarenheter. Economou (2018 s. 

57–58) menar att igenkänningen i ett verk som innehåller teman de känner igen från sin vardag 

kan göra dem mer engagerade, eftersom deras erfarenheter synliggörs. Detta engagemang är 

något som många lärare brottas med och om ett verk som ligger nära deras vardag kan engagera 

eleverna och samtidigt uppmuntra deras flerspråkighet är det något man som lärare borde 

använda. Förutom detta kan eleverna även genom litteraturen ”få syn på sig själva och andra, 

få insikt om etiska problem samtidigt som de får kunskap om samtiden eller historien.” 

(Economou 2018 s. 58). En nackdel är att litteratur där avståndet mellan läsaren och texten är 

större kan leda till ny kunskap och ge en större utmaning (Economou 2018 s. 58), vilket kan 

leda till större språklig utveckling. Man kan därmed också argumentera för att skolan ska ge 

eleverna möjlighet att vidga sina vyer och bortse från givna identiteter. Som lärare måste man 

därför ge eleverna möjligheten att arbeta med en blandning av litteratur, så att de kan både vidga 

sina vyer och få sin vardag synliggjord i skolan.  
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2.3. Hiphop och skolan 
 

Till att börja med måste vi veta grunden för hiphopen. Många menar att hiphop uppstod som 

ett sätt för minoritetsgrupperna i USA:s ghetton att uttrycka sitt missnöje och sprida sin 

uppfattning av världen, vilket också gav en känsla av tillhörighet då fler hade liknande 

erfarenheter (Miller m.fl. 2014 s. 6). Hiphop har alltså genom tiderna varit ett sätt att uttrycka 

missnöje, uppmuntra förändringar och ifrågasätta auktoriteter (Miller m.fl. 2014 s. 7). I Sverige 

används hiphopen ofta för att lyfta problem gällande etnisk diskriminering och rasism i 

samhället, ofta i form av att ställa geografiska områden mot varandra: villaområden mot 

förorten, vilket skapar ett vi och dem (Berggren 2013 s. 200–202). Genren fungerar även ofta 

som ett medium för att uttrycka och reflektera kring identitet (Androutsopoulos 2009 s. 43), 

och således även grupptillhörighet. Vanligt förekommande inom hiphopens låttexter är 

användandet av olika språk och språkliga varieteter för att markera tillhörighet och gå emot 

rådande språkliga normer (Androutsopoulos 2009 s. 50). Förutom användandet av språk som 

identitetsmarkör används ofta metaforer för att uttrycka förtryck och känslor, exempelvis 

Grandmaster Flash användande av jungle som metafor för ”the mounting frustrations of the 

inner-city.” (Miller m.fl. 2014 s. 7). Även om hiphopens födelseplats är i USA har den idag 

spritt sig över stora delar av världen och används fortfarande ofta för att ”unapologetically 

[challenge] the status quo and [validate] the voluminous experiences of marginal people in 

America and abroad.” (Miller m.fl. 2014 s. 9).  

Sernhede, León Rosales och Söderman (2019 s. 149–150) påpekar att hiphopen har en 

inneboende förkärlek för språk, då det krävs en viss språklig förmåga för att kunna skapa 

exempelvis rim och en bra rytm i rappen. Förutom detta har även en amerikansk studie från 

2011 (Chelsea i Sernhede, León Rosales & Söderman 2019 s. 150) visat att det finns en tydlig 

korrelation mellan att lyssna på hiphop och utveckling av ordförrådet. Detta kan grunda sig i 

faktumet att hiphoplåtar i många fall har ett högt antal unika ord per låt (Borgström i Sernhede, 

León Rosales & Söderman 2019 s. 150). En undersökning (Borgström i Sernhede, León Rosales 

& Söderman 2016 s. 150) av en Kartellens låtar visar att de använder sig av 1732 unika ord i 

sina texter, vilket är fler än exempelvis August Strindberg. Med unika ord syftar man inte endast 

till ovanliga ord utan en hög ordvariation, men det är inte heller ovanligt med ord som skiljer 

sig från standardsvenskan. Sernhede, León Rosales och Söderman (2019 s. 151) menar även att 

hiphopens låttexter med fördel kan användas inom undervisningen genom att diskutera och 

reflektera kring deras innehåll, och på så sätt öka elevernas kritiska tänkande och 

samhällsmedvetenhet.  
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2.4. Verkens bakgrund och samtid 

 
2.4.1 Novellerna 

 

Författaren Alejandro Leiva Wenger har sina rötter i Chile och flyttade till Vårberg i Stockholm 

som nioåring. Hans författardebut 2001 var med novellsamlingen Till vår ära, som innehåller 

Elixir, och var inspirerad av Latin Kings förmåga att skriva på den språkliga varietet som Leiva 

Wenger själv växt upp med, alltså förortsslang (Holmström 2016). Trots valet att använda 

förorten och slang i sina noveller har Leiva Wenger under sin uppväxt inte känt en stark 

förortsidentitet, utan den utvecklades först när han insåg skillnaderna mellan förorten och andra 

delar av Stockholm (Holmström 2016). Uppmärksamheten kring Till vår ära gjorde att Leiva 

Wenger ”utmålades som invandrarförfattaren som skulle vittna om förorten.” (Holmström 

2016), en stämpel som han själv inte var helt bekväm med, då han som nämnts inte identifierade 

sig starkt med förorten.  

Zulmir Bečević är förutom författare även universitetslektor och forskare vid Göteborgs 

universitet med inriktning på barn- och ungas livsvillkor (becevic.se). Han föddes i Bosnien-

Hercegovina och kom som krigsflykting till Värnamo vid tio års ålder. Bečević har skrivit ett 

antal böcker som hanterar livet som invandrare i Sverige, bland annat debutromanen Resan som 

började med ett slut, och menar själv att han vill at hans verk ska ge en röst åt ”vilsna 

invandrarbarn” (Gergely 2006). Det han menar med ”vilsna invandrarbarn” är att utanförskapet 

och marginaliseringen växer i dagens Sverige (Gergely 2006). Han själv identifierar sig inte 

som svensk men att ”Mycket av det svenska lever inom mig och har bidragit till formandet av 

den jag är. Men själva fundamentet till min identitet lades för 24 år sedan i Bosnien & 

Hercegovina.” (Gergely 2006).  

 
2.4.2 Hiphoplåttexterna 

 

Ibrahima Erik Lundin Banda, ”Erik Lundin”, kommer från Västerort i Stockholm , med en 

mamma född i Sverige och en pappa född i Gambia. Hans känslor kring identiteten som svensk 

har pendlat då han påpekar att ”Suedi [svensk] var ett skällsord när jag växte upp” och att han 

och hans vänner inte ville ses som svenskar, utan som en del av en annan gemenskap 

(Veerabuthroo Nordberg 2015). Erik Lundin är idag känd för sina låtar om den svenska förorten 

och vill med sin musik uppmärksamma förortens berättelser (Thurfjell 2015).  

https://www.goodreads.com/author/show/5820938.Zulmir_Be_evi_
https://www.goodreads.com/author/show/5820938.Zulmir_Be_evi_
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Parham Pazooki, ”Parham”, föddes i Iran och kom till Sverige som tvååring. Han växte upp 

i Högsbo i Göteborg och kände ett utanförskap då han varken knöt an till det svenska eller sitt 

iranska arv (Sveriges Radio P4 Sommar 2016). Utanförskapet grundade sig i stort i 

främlingsfientligheten han stötte på i Sverige, något som han idag upplever genomsyrar det 

svenska samhället, om än i form av ”smygrasism” (Andersson 2014). Hans låtar skildrar hans 

eget liv och innefattar ibland svårigheten med att vara invandrare i Sverige.  

De fyra medlemmarna i Labyrint, Aleksi Swallow ”Aki”, Jacques Mattar ”Jacco”, Dejan 

Milacic ”Dajanko” och Simon Wimmer ”Sai”, har alla växt upp i Gottsunda i Uppsala och har 

rötter i Europa, Mellanöstern och Nordamerika.  Labyrint kännetecknas av sin kritik mot det 

svenska samhällets problem med exempelvis polisförtryck av rasifierade och segregationen i 

förorterna, något de ofta fått kritik för genom att kallas ”svenskfientliga” (Kurtoglu 2014). De 

själva identifierar sig dock starkt som svenskar, speciellt då de flesta levt hela sina liv i Sverige, 

och menar att det är just därför de lyfter och kritiserar dessa problem (Kurtoglu 2014). Förutom 

kritik vill de sprida sitt budskap att ”vara stolt över den man är och var man kommer ifrån och 

att allt är möjligt om man kämpar” (Jakobsson 2011).  

 
2.4.3 Sverige under 1990-talet 

 

Alla dessa artister och författare skrev sina verk efter 1990-talet, då Sverige genomgick ett antal 

större förändringar som kan kopplas till och förklara innehållet i texterna i denna uppsats. Den 

första större händelsen var den ökade invandringen. Invandringen till Sverige har funnits sedan 

1930-talet och under de senaste 20 åren har den ökat som mest (SCB 2021). Enligt SCB:s 

statistik över invandringen till Sverige var den dock som högst år 2016, men hade sedan 2006 

ökat stadigt (SCB 2021). En följd av den ökade invandringen var att främlingsfientligheten 

ökade, då delvis genom partiet Ny demokratis uppgång. Ny demokrati grundades 1991 och 

hade ett stort fokus på just främlingsfientlighet och minskad invandring, vilket gjorde dem så 

populära att de till och med var en del av Sveriges riksdag 1991–1994 (Fellman 2011). Partiets 

stora mängd röster ger en bild av det svenska samhällets rasistiska underton under 90-talet. Det 

förekom även en mängd attacker mot flyktingförläggningar under 80- och 90-talet (Ericsson 

2016 s. 180). 

Förutom invandringen är en av de händelser som har haft störst påverkan på 00-talets Sverige 

den ekonomiska krisen under 1990-talet, som fick följden hög arbetslöshet och en större andel 

människor i behov av bidrag (Sernhede, León Rosales & Söderman 2019 s. 47). Bidragsbehovet 
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och arbetslösheten var som värst bland nyanlända flyktingar då de hade en sämre anknytning 

till det svenska skyddssystemet (Sernhede, León Rosales & Söderman 2019 s. 48).  

Krisen fick också som följd att klyftorna mellan rika och fattiga har ökat i Sverige, vilket i 

sin tur har lett till ökad segregation i storstäderna på grund av en hårdare bostadsmarknad 

(Sernhede, León Rosales & Söderman 2019 s. 41 & 52–53). Resultatet av detta blev att många 

invandrare flyttade in i miljonprojekten i storstädernas förorter. Förorterna är inte bara 

segregerade utan även mycket utsatta. Enligt en LO-rapport från 2015 (Sernhede, León Rosales 

& Söderman 2019 s. 57) är förorterna mer utsatta när det kommer till mental ohälsa, 

drogmissbruk och allmänt sämre hälsa. Fattigdom, arbetslöshet och sämre hälsa är alltså alla 

saker som människor i förorten är extra utsatta för. Dessa problem ses dock inte som ett 

samhällsproblem för Sverige i stort utan snarare som specifika problem för förorterna, där 

speciellt kriminalitet ses som ett förortsproblem (Sernhede, León Rosales & Söderman 2019 s. 

9–10). Alla dessa synsätt och den utbredda segregationen gör att ”förorten blivit till en 

projektionsduk och syndabock för olika samhällsproblem.” (Sernhede, León Rosales & 

Söderman 2019 s. 10). Det är inte längre förorten som behöver stöd utan det är förorten som är 

problemet enligt många.  

Enligt den franske sociologen Wacquant (I Sernhede, León Rosales & Söderman 2019 s. 59) 

har fattigdom i sig kriminaliserats, där de fattiga ses som skyldiga i stället för offer. Detta skapar 

ett vi och de andra mellan infödda svenskar och invandrare med en utbredd rasism som följd 

(Sernhede, León Rosales & Söderman 2019 s. 61–62). De flesta av författarna har växt upp i 

förorter och förmodligen inspirerats av de svårigheter människorna i dessa områden 

genomlever, varför denna information är relevant till bakgrunden av verken. 

 
3. Teori och begrepp 

 
3.1.  Identitet 
 

Identitet är inte något konstant utan den är föränderlig och skapas och uppstår i socialt samspel 

med andra människor, där individen genom olika identitetshandlingar positionerar sig, tar 

ställning till och anpassar sitt språk för att skapa sin identitet (Runfors 2009 s. 106). Identitet är 

inte heller singulärt utan en individ har olika identiteter baserat på historisk och social kontext 

(Werndin 2010 s. 112). Den sociala interaktionen innebär att andra ofta tilldelar individen 

identiteter, baserat på exempelvis hudfärg och språk, vilket ofta skapar en ”vi och dem”-känsla 
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baserat på om individer har liknande identiteter som de egna (György-Ullholm 2010 s. 30). De 

tilldelade identiteterna behöver inte passa de individen själv anser identifierar sig som, och det 

är ofta en diskrepans uppstår. Vi och dem har ofta ojämna maktförhållanden där den ena gruppen 

är en minoritet och den andra en majoritet där tillhörighet till en minoritet ofta leder till 

utanförskap (György-Ullholm 2010 s. 30). Denna känsla av utanförskap kan dock vägas upp 

om den egna gruppen har ett starkt innanförskap, något som kan förstärkas genom att individer 

själva väljer att tillhöra en minoritetsgrupp, och även genom en starkare sammanhållning på 

grund av ett gemensamt utanförskap (György-Ullholm 2010 s. 30).  

Enligt Carla Jonsson (2010 s. 127) är kodväxling ett steg i en individs identitetsförhandlande 

och det har även en tydlig koppling till makt. Om en individ får sin röst tystad, exempelvis 

genom deras kodväxling och flerspråkighet ignoreras eller helt enkelt inte uppmuntras, blir det 

ett direkt maktuttryck (Jonsson 2010 s. 135). Genom att aktivt få sin röst tystad av andra eller 

få känslan av att ens språk inte värderas tappar individen makt och även sin egen identitet 

(Jonsson 2010 s. 136). Ett sätt att visa motstånd mot detta kan enligt Foucaults maktperspektiv 

(Jonsson 2010 s. 133 & 137) vara att använda kodväxling som ett sätt att ifrågasätta normen 

och visa sin egen makt. Hur kopplas detta då till skolan? 

Werndin (2010 s. 103) påpekar att just elevernas identitetsskapande är mycket relevant inom 

undervisningen och att skolan ska spegla samhället i stort, inte endast bygga på gamla 

enspråkiga grunder utan även flerspråkiga elevers referenser och erfarenheter. I Sverige finns 

en enspråkig norm vilket skolan måste ifrågasätta och uppmuntra reflektion kring, för att på så 

sätt förhindra att eleverna värderar sina olika språkliga förmågor olika (Jonsson 2010 s. 135). 

Skolan måste uppmuntra eleverna att se sin flerspråkighet som en tillgång och känna att deras 

flerspråkighet värderas och syns i undervisningen då ”Skolan spelar en central roll i elevers 

språkutveckling och därmed också i deras identitetsskapande. Det kan inte nog betonas hur 

viktigt det är att lärare värdesätter elevers språk och varieteter i undervisningen.” (Jonsson 2010 

s. 136). Som lärare måste man även låta eleverna positionera sig som de vill och inte passa in 

dem i de identiteter man själv anser passar eleven (Werndin 2010 s. 121).  

 
3.2. Etnicitet 
 

Tidigare ansågs etnicitet vara något medfött och konstant där ens etnicitet baserades på 

”blodsband och genom att dela den givna gruppens religion, språk, seder och bruk, samt genom 

kopplingarna till ett givet geografiskt område.” (György-Ullholm 2010 s. 26). Utifrån en 

socialkonstruktivistisk syn på etnicitet är det dock även något föränderligt som skapas utifrån 
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sociala sammanhang och historisk kontext (György-Ullholm 2010 s. 26). Den 

socialkonstruktivistiska synen på etnicitet grundar sig i fem huvudtankar som kan sammanfattas 

med att etniska grupper är en social organisation som bygger på sammanhållning i gruppen och 

skillnader utåt mot andra grupper (György-Ullholm 2010 s. 26–27). Grupper som är geografiskt 

nära varandra differentieras genom gränsmarkörer, alltså de påpekade skillnaderna mellan 

grupperna, där dessa gränsmarkörer är sociala konstruktioner och därmed föränderliga 

(György-Ullholm 2010 s. 27). Slutligen är det gruppens etniska gränsmarkörer som är centrala 

för gruppens fortlevnad inte enstaka individers grupptillhörighet (György-Ullholm 2010 s. 27). 

För att sammanfatta ytterliga baseras etnicitet alltså på vad medlemmarna i olika grupper anser 

att individen tillhör, samt vilka skillnader och likheter som finns mellan dina normer och 

gruppens normer (György-Ullholm 2010 s. 27). Det är därmed både gruppen du själv anser dig 

tillhöra och övriga grupper som bestämmer en individs etnicitet, där individens egna åsikter om 

dess grupptillhörighet spelar en mindre roll. 

Det är dock inte så enkelt som att en individ passar in i en viss etnicitet åt gången utan 

personer kan även befinna sig i gråzonen mellan två grupper, något som i dagens globaliserade 

samhälle leder till att många känner tillhörighet till flera etniska grupper samtidigt, alternativt 

ambivalens kring att sakna grupptillhörighet (György-Ullholm 2010 s. 28–29).  

För att koppla detta till nutida Sverige kan man konstatera att globaliseringen har resulterat 

i en ökad nationell medvetenhet, där infödda svenskar och invandrare ofta ställs mot varandra 

(Runfors 2009 s. 107–108). Detta leder till en vi och dem-känsla vilken blir extra synlig i skolan, 

där målet för skolan blir att lära ut ”svensk kulturkompetens” och ”korrekt svenska” till elever 

med utländskt påbrå (Runfors 2009 s. 108). Skolan försöker därmed utjämna skillnader mellan 

elever med skilda kulturer genom att försöka svenskifiera eleverna med annan kulturell 

bakgrund. Normen, och även det eftertraktansvärda, blir svensk medan allt som inte anses passa 

in i ramen för svensk ses som sämre (Runfors 2009 s. 108).  

 
3.3. Utanförskap 
 

Begreppet utanförskap kan definieras på ett antal olika sätt och innefattar inte bara en form av 

utanförskap utan ett antal olika. Nationalencyklopedin definierar utanförskap som ”det att stå 

utanför viss gemenskap i hem, arbets-, kultur- el. samhällsliv, mellan medlemmar av ett land, 

folk etc.” vilket ger en någorlunda tydligare bild av begreppet. I den här uppsatsen inkluderas 

alla dessa former av utanförskap i en viss mån, då syftet är att upptäcka uttryck för alla former 

av utanförskap i texterna och dess koppling till skolan. Vidare definierar EU tre sorters 
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utanförskap: socialt, ekonomiskt och politiskt (Peace 2001 s. 26). Politiskt utanförskap är det 

som är relevant för denna uppsats då det innefattar ett utanförskap baserat på tillhörighet till en 

marginaliserad grupp, exempelvis invandrare eller mer allmänt de som bor i förorterna (Peace 

2001 s. 27). Många elever som läser SVA tillhör dessa marginaliserade grupper. 

Många av eleverna som läser SVA kommer som sagt från förorter eller liknande områden 

där man inte alltid nödvändigtvis har de referenser och erfarenheter som skolan förutsätter. 

Enligt Sernhede, León Rosales och Söderman måste skolan ”erövra en större förståelse för hur 

eleverna från förorten uppfattar sig själva och den värld de befinner sig i” (Sernhede, León 

Rosales & 2019 s. 78). Dessa ungdomar hamnar alltså ofta i en skola som inte har en full 

förståelse för hur deras vardag kan skilja sig från skolans normer och innehåll.  

Den rådande undervisningspraxisen kan anses utöva ett symboliskt våld mot dessa elever då 

den döljer maktstrukturer och normaliserar normer och kulturella värderingar, något som ofta 

är omedvetet för lärarna (Sernhede, León Rosales & Söderman 2019 s. 82–83). Eftersom dessa 

maktstrukturer är dolda och normaliserade blir det svårare för eleverna att ifrågasätta dessa 

eftersom inte ens skolan gör det (Sernhede, León Rosales & Söderman 2019 s. 83). Vissa elever 

märker dock diskrepansen mellan skolans mål att ge alla samma förutsättningar och uttryck för 

jämställdhet och hur det faktiskt ser ut i praktiken, vilket i stället leder till att de känner ett starkt 

utanförskap (Sernhede, León Rosales & Söderman 2019 s. 83). Förutom detta anser många 

elever från förorten även att deras erfarenheter inte får något utrymme i undervisningen, vilket 

leder till ytterligare utanförskap och känslan av att vara misslyckade (Sernhede, León Rosales 

& Söderman 2019 s. 84 & 85).   

 
3.4. Kritisk diskursanalys 
 

Winther Jørgensen och Phillips (2000 s. 66) definierar kritisk diskursanalys som ”[att ställa 

upp] teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationen 

mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang”. Detta 

kan förenklas som att med hjälp av teorier och metoder undersöka relationen mellan ett fall av 

språkbruk och dess påverkan av och på samhället. Kritisk diskursanalys syftar till att utforska 

hur just maktrelationer i samhället i stort speglas i språkbruk, och genom att kartlägga dessa 

maktrelationer ge möjlighet att kritisera dessa och uppmuntra till förändring (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000 s. 8).  

Inom kritisk diskursanalys är den vanligaste och den som kan ses som mest utvecklade 

modellen Faircloughs (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 66). Fairclough syftar till att 
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undersöka diskurser som en social praktik genom empirisk analys av text (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000 s. 70–71). Detta sker genom analys av enskilda konkreta fall av språkbruk, 

exempelvis en text eller ett tal, där man ser detta enskilda fall som ett sätt att upptäcka vilka 

diskurser som förekommer och hur dessa kan relateras till den sociala praktiken (Winther  

Jørgensen & Phillips 2000 s. 76). Modellen grundar sig i teorin att diskurs är konstituerad, inte 

bara konstituerande (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 71), vilket innebär att diskurser både 

är grunden till sociala praktiker och påverkas av sociala praktiker. En diskurs kan både 

reproducera och ifrågasätta rådande maktförhållanden, samtidigt som den utvecklas med 

rådande maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 71). Diskurser är därmed inte 

den enda sociala dimensionen men en viktig sådan.  

Alla diskurser är dock inte tillgängliga för alla talare då ”möjligheterna till förändring 

begränsas av maktrelationer som bland annat sätter ramarna för olika aktörers tillträde till olika 

diskurser.” (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 78). Historiska och nutida maktstrukturer 

påverkar därmed vem som har tillgång till att använda en viss diskurs och detta kan försvåra 

försöket till förändring. 

En viktig del i all form av diskursanalys är faktumet att diskursanalys inte endast är en modell 

utan ett paket med teori, metod och modell i ett (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 10). 

Även om grunden i kritisk diskursanalys är textanalys så räcker det  som sagt inte att endast 

analysera en text utan man måste ställa denna i relation till rådande strukturer i samhället 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 72). Därför inkluderas verkens bakgrund i denna uppsats 

för att kunna knyta verken till sin samtid (Se avsnitt 2.4 i denna uppsats). Förutom detta krävs 

även de teoretiska grunder som modellen baseras på för att kunna använda modellen korrekt. I 

fallet kritisk diskursanalys bör man vara medveten om Faircloughs tankar kring ideologier och 

hegemoni. Till att börja med definierar Fairclough ideologier som ”betydelsekonstruktioner 

som bidrar till produktion, reproduktion och transformation av dominansrelationer.”, där 

ideologier grundar sig i dessa dominansrelationer i samhället vilka baseras på exempelvis klass 

och etnicitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 79). Diskurser kan därmed vara ideologiska 

och det är de diskurser som är ideologiska som påverkar rådande maktrelationer, antingen 

genom att upprätthålla dem eller ifrågasätta dem (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 79). 

Dock är det svårt att särskilja vilka diskurser som är ideologiska och vilka som inte är det, vilket 

gör att man kan dra den försiktiga slutsatsen att alla diskurser kan påverka rådande 

maktrelationer i en viss grad (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 79). 

Hegemoni är det andra relevanta begreppet för förståelsen av kritisk diskursanalys. 

Hegemoni innebär ett dominerande inflytande vilket kopplas till Faircloughs teori genom att 
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olika diskurser och ideologier kan ifrågasätta rådande maktförhållanden (Winther  Jørgensen & 

Phillips 2000 s. 80). En individ kan befinna sig i flera konkurrerande ideologier, där individen 

då måste förhandla vilken ideologi man tillhör och genom denna förhandlingsprocess skapa 

betydelse och motstånd till rådande maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 

80). Det centrala är alltså hur maktförhållanden relaterar till diskurser och ideologier. På så sätt 

menar Fairclough att hegemoni är grunden till hur man analyserar diskurser kopplat till den 

större sociala praktiken och maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 80). 

 
4. Metod och material 

 
4.1. Material och urval 
 

Materialet består av fyra hiphoplåttexter och två noveller. Låtarna är Apor i djungeln av 

Labyrint (2016), Suedi av Erik Lundin (2015) och I skuggan av hjältar I och II av Parham (2014 

respektive 2016). Novellerna är Elixir av Alejandro Leiva Wenger (2001) och Du och jag mot 

världen av Zulmir Bečević (2016). Urvalet gjordes baserat på texternas innehåll kopplat till 

läroplanen och uppsatsens frågeställningar, alltså huruvida de hanterar identitet, utanförskap 

och etnicitet. Motiveringen till att välja genren hiphop är att denna genre, enligt mina egna 

erfarenheter, är den som oftast omnämns av elever samt att den har en historia av att ifrågasätta 

rådande maktstrukturer. Som visas i inledningen till denna uppsats är hiphop också en mycket 

stor genre i dagens Sverige. Urvalet av låtarna gjordes, förutom baserat på innehållet, även på 

hur nya de är för att de därmed borde ligga närmare elevernas egna erfarenheter. Just omfång 

är även anledning till att det är fyra låttexter och endast två noveller då låttexterna är markant 

kortare än novellerna och dessa behöver därmed vara fler för att få ett liknande omfång för 

analysen. På så sätt blir inte analysen av låttexterna för begränsad. 

Valet att analysera noveller i stället för exempelvis romaner gjordes av hänsyn till uppsatsens 

omfång samt för att få en djupare analys av texterna. Noveller som behandlar uppsatsens tre 

teman är relativt svåra att komma över och jag valde därmed de två jag ansåg bäst uppfyller 

uppsatsens syfte. Zulmir Bečevićs Du och jag mot världen berättar om en ung person som 

kommer med sin mamma till Sverige på grund av ett krig i hemlandet. Pappan kan inte följa 

med och läsaren får gradvis förstå att anledningen är att han har avlidit, något som 

huvudkaraktären vägrar acceptera. Genom hela novellen uttrycker huvudkaraktären hemlandet 

är det som finns på riktigt, medan livet i Sverige endast är tillfälligt och därmed onödigt att 
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lägga energi på. I Elixir av Alejandro Leiva Wenger följer läsaren fyra killkompisar, som alla 

har rötter i spansktalande länder och starkt knyter an till identiteten som icke-svensk. De fyra 

huvudpersonerna får en mystisk läsk som sakta förvandlar dem till svenskar, både fysiskt och 

beteendemässigt. Novellen följer deras kamp med den egna identiteten gentemot identiteten 

som svensk. 

 
4.2. Metod 
 

Metoden för att analysera hur identitetsskapande, utanförskap och etnicitet uttrycks i texterna 

är kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys som teori fördjupas även i avsnitt 3.4 i denna 

uppsats. Eftersom kritisk diskursanalys grund är att upptäcka och utforska maktrelationer i 

samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 8) passar den väl till denna uppsats syfte. 

Genom närläsning av texterna gör jag en tolkning av vilka diskurser som förekommer i texterna. 

Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 70–71) menar nämligen att just empirisk 

analys av text är kritisk diskursanalys grund. Sedan kopplar jag denna närläsning till samhället 

i stort för att få en förståelse för hur uppsatsens tre teman skildras i relation till 

maktförhållanden. Detta görs både för att relatera verkens diskurser till samtiden, likt det 

Winther Jørgensen och Phillips (2000 s. 72) menar är nödvändigt för en korrekt analys, och för 

att allt språkbruk är en kommunikativ händelse. Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips 2000 

s. 74) menar att språkbrukets kommunikativa händelse har tre dimensioner; det är en text, texten 

produceras och konsumeras och det är en social praktik. För att koppla texten till dess sociala 

praktik är denna koppling mellan texten och samtiden avgörande. Texterna kopplas även till 

styrdokumenten för ämnet svenska som andraspråk för att motivera användandet av dem i 

gymnasieskolans undervisning. Slutligen görs en jämförelse mellan novellerna och låttexternas 

skildring av uppsatsens teman. 

Huvudkritiken mot kritisk diskursanalys är att det är forskaren själv som tolkar texterna, att 

det alltså saknas en färdig modell för vilka diskurser som upptäcks på vilka sätt. Det är svårt att 

undkomma detta men ett sätt är att koppla texterna till sin samtid för att kunna upptäcka rådande 

maktstrukturer och samhällets ideologier (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 72). Jag har 

därmed valt att inkludera ett avsnitt om verkens samtid och historiska kontext (Se avsnitt 2.4 i 

denna uppsats). På så sätt får jag en större förståelse för författarens möjliga tankegångar och 

på vilka sätt enskilda fall av språkbruk kan vara diskurser som ifrågasätter maktstrukturer. Som 

nämns i avsnitt 3.4 i denna uppsats måste diskursanalys även inkludera teorin, metoden och 

modellen för en korrekt analys (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 10), och att avstå från 
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någon av delarna kan därmed resultera i en ofullständig analys. För att förhindra detta inkluderar 

jag hela den teoretiska bakgrunden och metoden i denna uppsats, och förhåller mig hela tiden 

till alla tre delarna. 

 
5. Resultat och diskussion 

 
5.1 Identitet, etnicitet och utanförskap i texterna 
 

Alla dessa texter valdes för deras skildringar av hur det kan vara att leva i Sverige med utländsk 

bakgrund. I detta avsnitt undersöks det i vilken utsträckning som verken behandlar uppsatsens 

tre teman; identitet, etnicitet och utanförskap. Alla verk analyseras och skillnaderna och 

likheterna mellan verkens behandling av dessa teman sker i avsnitt 5.2.  

Utanförskap är ett centralt tema i Du och jag mot världen där huvudkaraktären ofta ses som 

ensam mot de svenska klasskompisarna, vilket gestaltas tydligt redan från första gången hen 

spelar fotboll med dem: 

 

Utdrag 1. Bečević, Du och jag mot världen 

Men alla var snälla och ingen gnällde och du gillade inte riktigt tanken att du var den alla skulle 

vara snälla mot. För visst var det så. Alla tittade på dig med sympatiska blickar, tittade nickande på 

varandra och sen igen på dig, och mumlade saker som ’ny’, ’inte svenska så bra’ och ’krig’.   

(s. 11–12) 

 

Huvudkaraktären upplever att hen separeras från de andra genom sina bristande språkförmågor 

och bakgrund i ett krigsdrabbat land. Även om detta nödvändigtvis inte är ett negativt eller 

aktivt maktutövande så beskriver klasskompisarna huvudkaraktären som annorlunda än dem, 

vilket leder till en känsla av utanförskap. Då stora delar av utanförskapet i novellen sker i skolan 

kan detta kopplas till det Sernhede, León Rosales och Söderman (2019 s. 82–83) menar är 

utövandet av ett symboliskt våld från skolan mot elever som inte passar in i normen. Här 

grundar utanförskapet sig även i etnisk grupptillhörighet då det är just huvudpersonens rötter i 

ett annat land och hens språk som gör att hen inte passar in. György-Ullholms (2010 s. 26) 

definition av den traditionella synen på etnicitet är här grunden till huvudpersonens utanförskap, 

då det är just blodsband och medfödda egenskaper som utgör den etniska tillhörigheten.  

Förutom ett utanförskap syns här ett tydligt exempel på vi och dem, som enligt György-

Ullholm (2010 s. 30) är vanligt förekommande då individer med olika identiteter möts. 

https://www.goodreads.com/author/show/5820938.Zulmir_Be_evi_
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Huvudpersonen står ensam mot de andra i klassen och det skapas då även ojämna 

maktförhållanden då de är både en numerär majoritet och motsvarar normen, till skillnad mot 

huvudpersonen. Ojämna maktförhållanden är ofta resultatet av vi och dem då den ena gruppen 

i regel är en majoritet och den andra en minoritet (György-Ullholm 2010 s. 30). Vi och dem blir 

ännu något tydligare i I skuggan av hjältar II där de skiljs åt genom att betecknas ”mig” och 

”din”: 

 

Utdrag 2. Parham, I skuggan av hjältar II 

Vill ba känna mig fri, känna mig hemma 

Känna det är vi, känna mig älskad 

Har förträngt mitt ursprung för att passa in 

För att ha en vardag som är exakt som din 

 

Parham uttrycker en vilja att identifiera sig som majoritetsgruppen svensk, alltså dem, för att 

kunna få en frihet och en liknande vardag. Faktumet att han inte identifieras som svensk enligt 

svenskar gör här att han inte får tillgång till vissa av de rättigheter som en svensk har, och på så 

sätt begränsas hans makt genom hans identitet som vi. Att kunna identifieras som och identifiera 

sig som svensk förhindras här av oförmågan att ha flera identiteter samtidigt. Detta kan på ett 

sätt kan kopplas till Werndin (2010 s. 112) som menar att individer har flera identiteter, inte 

endast en, vilket Parham här går emot. Oförmågan att inneha flera identiteter kan här snarare 

handla om etnisk grupptillhörighet, där den traditionella synen menar att man har en medfödd 

identitet, inte flera (György-Ullholm 2010 s. 26). Enligt den socialkonstruktivistiska synen på 

etnicitet är det dock gränsmarkörer som är avgörande för vilken etnisk grupptillhörighet en 

individ har (György-Ullholm 2010 s. 27). Gränsmarkörerna för etniciteten svensk beskrivs i 

utdrag 2 som att förtränga sina andra etniska grupptillhörigheter till förmån för den svenska, 

vilket resulterar i att Parham försöker göra precis detta.  

Utanförskapet beskrivs även det explicit då Parham endast vill passa in i det svenska 

samhället men i stället blir segregerad på grund av sitt utländska påbrå, vilket kan kopplas till 

Runfors (2009 s. 108) uttrande kring att normen är det svenska och allt annat ses som sämre. 

Detta utanförskap och Parhams oförmåga att identifieras som svensk resulterar även i en 

förvirring kring hela hans identitet och tillhörighet: 

 

Utdrag 3. Parham, I skuggan av hjältar II 

Är vi blattar eller svenskar 

Alltid frågasatt hela min existens 
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Har sökt överallt för att hitta mig själv  

Parham förmedlar ingen stark motvilja mot någon av identiteterna ”blattar” eller svenskar men 

problematiken ligger i vägran av någon identitet överhuvudtaget, som gör att han upplever en 

existentiell kris. Krisen som kan utläsas har förmodligen sin grund i  att andra tilldelar Parham 

identiteten ”blatte” medan han själv känner en tillhörighet till både den och identiteten som 

svensk. Denna diskrepans menar György-Ullholm (2010 s. 30) kan uppstå när ens utseende, 

språk och vanor inte passar ihop med normen för den givna identiteten. Detsamma gäller etnisk 

tillhörighet då en ambivalens kring ens etnicitet kan uppstå i dagens globaliserade samhälle, då 

många kulturer och etniciteter möter varandra (György-Ullholm 2010 s. 28–29). På ett liknande 

sätt skildras identitet och etnicitet i Suedi: 

 

Utdrag 4. Erik Lundin, Suedi 

Det bäst ni åker hem fick mamma höra utav 

grannar/ 

Västerort, första luften som jag inandats/ 

Ändå sas det att jag invandrat/ 

[…] 

Och fick höra ordet neger som det var mitt 

förnamn/ 

 

Både Lundin själv och hans mamma är födda i Sverige och borde således identifieras som 

svenskar, men uppmanas ändå att ”åka hem” till sitt hemland. Detta grundar sig förmodligen i 

Lundins hudfärg, vilket gör att andra identifierar honom som invandrare i stället för svensk. 

Faktumet att han är mörkhyad gör även att han förlorar sin identitet helt och bara omnämns som 

”neger”, något som gör att avståndet mellan vi och dem blir ännu större genom att endast 

identifiera honom som just mörkhyad. Språket bidrar här till att skapa identitet (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000 s. 73), eller snarare förhindra identitetsskapande. Lundins tudelade 

arv, det svenska och det gambiska, gör att hans etniska grupptillhörighet blir komplicerad då 

han inte kan eller får identifiera sig helt som något av dem.  
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Utdrag 5. Erik Lundin, Suedi 

Ska lämna Svea för gott, såfort dom kallar 

mig klar/ 

Tog planet till släkten när jag var innanför 

dörr’n/ 

Kände mig hemma, nu är Sverige blått ett 

minne från förr/ 

Tills dan vi hängde omkring och plötsligt 

hände nåt hemskt/ 

För kussens polare så blev jag presenterad 

som svensk/ 

Ja va Suedi 

 

Lundin har tidigare förvägrats rätten att identifiera sig som svensk (Se utdrag 4) men när han 

åker till sin pappas hemland Gambia är det precis det han identifieras som. Faktumet att han 

tror att han ska hitta sin etniska grupptillhörighet i Gambia grundar sig förmodligen på deras 

liknande utseende och blodsband, likt den traditionella definitionen av etnicitet (György-

Ullholm 2010 s. 26). Förvirringen över att varken ses som svensk eller gambier leder till samma 

etniska gråzon som Parham beskriver. Lundin identifieras olika beroende på vilket socialt och 

geografiskt sammanhang han befinner sig i, som bekräftar att identiteter skapas i socialt samspel 

(Runfors 2009 s. 106). Efter resan till Gambia inser Lundin att hans identitet kan vara som 

svensk, eller som han själv uttrycker det ”Suedi”, ett ord som måhända gör att hans två 

identiteter kopplas samman till en genom kodväxlingen till det arabiska ordet för svensk. 

Lundin tar här makten över sin egen identitet genom att använda kodväxling som ett sätt att 

ifrågasätta normen och ta tillbaka makten, likt Jonssons (2010 s. 133 & 137) påpekande att 

kodväxling kan vara ett maktuttryck. Lundin har själv uttryckt en känsla av utanförskap kopplat 

till identiteten svensk, medan ett innanförskap kopplats till förorten (Veerabuthroo Nordberg 

2015), vilket György-Ullholm (2010 s. 30) är ett sätt för minoritetsgrupper att minska känslan 

av utanförskap. Genom att vara stolt över sin identitet som en minoritet och känna stark 

samhörighet med de andra inom minoriteten blir utanförskapet inte lika starkt.  

Utanförskap i kontrast till innanförskap är därmed något som är starkt kopplat till identitet 

och skapandet av vi och dem (György-Ullholm 2010 s. 30). Innanförskapets förmåga att 

förstärka den etniska grupptillhörigheten samt förhindra utanförskapet skildras bland annat i 

Apor i djungeln, där vi och dem explicit uttrycks som ”oss/vi” och ”dom”: 
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Utdrag 6. Labyrint, Apor i djungeln 

Dom säger orten är en djungel av apor 

[…] 

Låt oss göra det till Planet of the Ay-ay- 

apes 

[…] 

Dom vill att vi ska hata varann  

Mer anledning att älska sin bram 

 

”Dom” identifierar de som kommer från förorten som apor, vilket är en direkt översättning av 

Grandmaster Flash användande av ”jungle” för att representera den amerikanska innerstaden 

(Miller m.fl. 2014 s. 7). Förutom kopplingen till tidigare rappare gör detta uttalande att ”vi” i 

förorten inte identifieras som människor, och blir således ett maktuttryck via hur de identifierar 

oss (György-Ullholm 2010 s. 30). I raden efter tar Labyrint tillbaka makten genom att själva 

identifiera sig som apor, dock positivt den här gången. Även i de undre raderna positioneras 

”dom” mot ”vi” och något negativt blir till något positivt då Labyrint menar att ”deras” hat för 

de som identifierar sig på samma sätt närmre varandra. Ett tydligt innanförskap syns här som 

ett sätt att motverka utanförskapet i att inte identifieras som svensk (György-Ullholm 2010 s. 

30). Innanförskapet stärks ytterligare genom kodväxlingen vid omnämnandet av de med 

liknande identiteter som ”bram”, ett uttryck för en nära vän. Kodväxling kan nämligen vara ett 

sätt att uttrycka identitet och tillhörighet till en grupp (Jonsson 2010 s. 127). Inom hiphopen 

används ofta kodväxling på detta sätt genom att gå emot språkliga normer för att visa på 

grupptillhörighet (Androutsopoulos 2009 s. 50). I Suedi förekommer mer kodväxling när 

Lundin beskriver innanförskapet i förorten. 
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Utdrag 7. Erik Lundin, Suedi 

Trivdes bäst i orten, kanske bråkigt/ 

Men aldrig tråkigt, mångfald, flerspråkigt/ 

Kicka boll med Taiwan, sippa Ayran/ 

Mat från Thailand, försöker ducka haiwan/ 

Haffa mamacitas, damma pipas/ 

[…] 

Den som inte passar in gör allt för att stå ut, 

för att stå ut/   

[…] 

Vi satt som kundtjänst i luren, abi, wallahi 

billahi/ 

Luren full av kontakter, 200 beshlik på 

nacken/ 

Ja mówię po polsku, vi delar bröd med 

polacker/ 

 

I utdrag 7 skildras innanförskapet tydligt då Lundin själv uttrycker att han trivs bäst i förorten, 

i jämförelse med andra platser, då mångfalden gör den mer intressant. Texten fortsätter med att 

inkludera många olika kulturer vilket ger bilden av att innanförskapet i orten bestäms just av 

identifiering med förorten, alltså en geografisk identitet snarare än en baserat på exempelvis 

hudfärg. Även här fungerar kodväxling som ett sätt att uttrycka identitet och innanförskap då 

Lundin väljer att använda slang för att beskriva livet i förorten. Kodväxlingen är inte bara 

mellan förortsslang och standardsvenska utan här även mellan arabiska, polska och svenska. 

Valet att inkludera flera språk gör att lyssnaren får en känsla av den språkliga mångfald som 

finns i förorterna. 

Kodväxling har hittills förekommit i både i I skuggan av hjältar II, Suedi och Apor i djungeln 

men det finns även i Elixir. I Elixir förekommer kodväxling både mellan spanska och svenska 

och mellan förortsslang och något som mer liknar standardsvenska. Kodväxlingen blir här ett 

sätt för novellens fyra huvudkaraktärer att aktivt positionera sig mot svenskar. 
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Utdrag 8. Leiva Wenger, Elixir 

man borde ge han fet stryk men Flaco och Jose vågar inte för dom är maricones innerst inne […]  

(s. 29) 

fetarslet har ingen respekt för sin morsa för han tar hem guzar och bazar dom i hans rum faSt 

hans morsa är hemma. han är som en svenne som inte bryr sig om sin morsa. svenskar är såna 

dom skiter i deras Pappor och mammor och det är därför som svennebrudar och svergekillar blir 

alkisar. (s. 30) 

 

I första delen av utdrag 8 förekommer det spanska ordet ”maricones” som trots sin negativa 

betydelse markerar ett innanförskap i gruppen. Alla fyra huvudkaraktärerna har spanska som 

sitt förstaspråk och kodväxlingen mellan spanska och svenska visar läsaren hur starkt spanskan 

kopplas till deras identitet. I den andra delen av utdrag 8 förekommer en skildring av svenskar, 

dem, som identifieras som människor med bristande respekt för sina föräldrar och även mer 

benägna att bli alkoholister, medan man kan utläsa att de som inte identifierar sig som svenskar, 

vi, därmed är motsatsen. Den här sortens markering av skillnader mellan etniska grupper kallas 

enligt György-Ullholm (2010 s. 26–27) för gränsmarkörer, där deras syfte är just att markera 

innanförskap och utanförskap inom olika etniciteter. Kodväxling blir här en tydlig gränsmarkör 

för huruvida man är svensk eller inte, och likt Apor i djungeln uttrycks en negativ inställning 

till svenskar. Denna negativa inställning grundar sig förmodligen i segregationen och 

utanförskapet som dessa individer upplever på grund av det Runfors (2009 s. 107–108) menar 

är en positionering av svenskar mot invandrare, vilken grundar sig i en ökad nationell 

medvetenhet i Sverige. Förutom den ökade nationella medvetenheten menar Sernhede, León 

Rosales och Söderman (2019 s. 41 & 52–53) att även den ekonomiska krisen spelade en stor 

roll i segregationen, då invandrare och de med utländskt påbrå i många fall endast hade råd att 

bo i förorternas miljonprojekt. 

 

Utdrag 9. Labyrint, Apor i djungeln 

Dom vill hålla oss i utanförskapet 

 

Labyrint kopplar här ihop utanförskapet delvis till den fysiska platsen i förorten men även till 

den begränsade tillgången till det övriga samhället. ”Dom” bedrivet ett aktivt maktutövande 

genom att hålla fast ”oss” i utanförskapet. Likt Lundin (Se utdrag 4) är många av Labyrints 

medlemmar födda i Sverige och de uttrycker själva att de identifierar sig som just svenskar med 

(Kurtoglu 2014), men de befinner sig ändå i utanförskapet. I viss mån flyttar Labyrint fokus 

från identiteten svensk till att i stället problematisera de ojämlika maktförhållanden som 
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existerar mellan olika geografiska platser, förorten mot innerstaden och villakvarter, och den 

underliggande rasism som riktas mot förorten. Kopplingen mellan rasism och förorten har 

uttryckts grunda sig i vi och dem mellan invandrare och infödda svenskar (Sernhede, León 

Rosales & Söderman 2019 s. 61–62), och det är det som Labyrint ifrågasätter. 

Den ekonomiska krisen resulterade även i hög arbetslöshet i förorterna (Sernhede, León 

Rosales & Söderman 2019 s. 47), något som inte nödvändigtvis har att göra med mängden 

utbildning i området. En känsla av utanförskap som grundar sig i just bristen på et t arbete som 

är relevant till ens utbildning skildras i både Suedi och I skuggan av hjältar I. 

 

Utdrag 10.1. Erik Lundin, Suedi 

Trivdes ändå bra i landet full av frågor 

ingen verkar vilja ta i/ 

Där läkaren kör taxi bara för han är Irani, 

gandhi eller zingi/ 

Där papperslösa själar jagar pass som en 

timmis/ 

Utdrag 10.2. Parham, I skuggan av hjältar I 

Hur många läkare blir städare, hur många 

ingenjörer blir busschaufförer 

 

Båda dessa texter uttrycker ett utanförskap i och med att välutbildade individer med utomsvensk 

bakgrund får arbeten som inte alls reflekterar deras höga utbildning. Maktutövandet ses här i 

att dessa individer hamnar i denna situation endast grundat på deras ursprung, inte förmågor. 

Texten skildrar verklighetens samhälle, likt det Winther Jørgensen och Phillips (2000 s. 7) 

menar att diskurser ofta gör, speciellt för att uppmuntra förändring. 

Motsatsen till segregation är integration vilket även det förekommer explicit i I skuggan av 

hjältar I, Du och jag mot världen och Apor i djungeln. Alla dessa texter beskriver integration 

som en möjlig lösning på segregationen, men Parham uttrycker svårigheterna i att integreras i 

det svenska samhället. 

 

Utdrag 11. Parham, I skuggan av hjältar I 

Man vill ba passa in, bli integrerad 

Men det är svårt när dialekten inte klingar 

som eran   
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Språket fungerar här som en gränsmarkör för att kunna identifieras som svensk, då Parhams 

språkliga varietet inte anses passa in i den svenska normen. Diskrepansen mellan Parhams 

identitet och den andra tilldelar honom gör att han inte får tillgång till vissa diskurser, då hans 

språk anses tillhöra en annan identitet. Denna oförmåga att använda vissa diskurser speglar 

Winther Jørgensen och Phillips (2000 s. 78) påstående kring hur tillgång till makt kan 

förhindras av andra. I I skuggan av hjältar I är det Parham som inte tillåts integreras medan Du 

och jag mot världen snarare beskriver en ovilja mot att integreras.  

 

Utdrag 12. Bečević, Du och jag mot världen 

Du hade börjat sjuan. Lämnat förberedelsetiden bakom dig. Påbörjat det som rektorn under det 

första mötet med mamma och dig kallade ’integrationsprocess’, ett ord mamma sen så ofta 

plagierade när det gick knackigt och hon försökte övertala dig att gå tillbaka till skolan. Du 

förstod aldrig vad ordet betydde, men du förstod att det var viktigt. (s. 11) 

 

Huvudpersonens mamma och rektorn uppmuntrar här hen att bli integrerad, något som 

huvudkaraktären ser allvaret i men inte verkar så intresserad av. Denna ovilja grundar sig i stort 

i huvudkaraktärens ovilja att lämna sin etnicitet bakom sig, då den är starkt knuten till hens 

identitet. Till skillnad mot tidigare ser vi här en uppmuntran till en socialkonstruktivistisk syn 

på etnicitet, likt den György-Ullholm (2010 s. 26) menar är mer modern, då huvudkaraktären 

uppmuntras att bli en del av den svenska etniciteten. En underton av rasism kan dock utläsas då 

huvudkaraktären uppmuntras att överge sin etnicitet för att kunna passa in i samhället. Här kan 

även skolans vilja att svenskifiera eleverna utläsas eftersom det ses som det slutgiltiga målet 

för huvudkaraktären. Runfors (2009 s. 108) menar att denna syn på utlandsfödda elever som 

individer som ska lära sig ”svensk kulturkompetens” speglas här i novellen.  

Huvudkaraktären i Du och jag mot världen är nyanländ i Sverige något som kan förklara 

användandet av begreppet integration, men det används även av Labyrint som redan anser sig 

vara svenskar.  

 

Utdrag 13. Labyrint, Apor i djungeln 

Integration yo du får syskon med mitt blod  

Fläckar ner din rashygien tills alla ni ser ut 

som oss 

 

Labyrint uttrycker en ovilja mot ”rashygienen” som de anser präglar det svenska samhället, 

något som kan ses som ett tecken på hur svårt det kan vara att inkluderas i den svenska etniska 

https://www.goodreads.com/author/show/5820938.Zulmir_Be_evi_
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gruppen. Även här syns prov på den traditionella definitionen av etnicitet (György-Ullholm 

2010 s. 26), då det är just blodsband som definierar vilken etnisk tillhörighet en individ har. En 

liknande syn på integration som starkt kopplat till den traditionella synen på etnicitet kan 

återfinnas i Elixir, dock med en underton av rädsla för att tillhöra etniciteten svensk. 

 

Utdrag 14. Leiva Wenger, Elixir 

vi sa fan den där läsken gör att man blir svenne. […] sen sa marco nej jag vill inte bli för jag är stolt 

över att va svarting och jag sa ja med för jag är det. vi provade läsken bara för att prova. flaco sa nu 

måste vi sluta annars kanske vi blir iNne i själva järtat och i järnan. men jag tror dEt var redan för 

sent för när jag skulle åka hem från vårberg hit till Fittja så våga jag inte planka. (s. 33)  

 

När Marco dricker den omnämnda läsken får han blåare ögon och blondare hår och rör sig på 

så sätt närmare den traditionella stereotypen för svenskt utseende. Huvudkaraktärerna uttrycker 

en stark ovilja och rädsla kring att förändras till svenskar snarare än ”svartingar” , på grund av 

gruppens starka innanförskap. Likt det György-Ullholm påpekar blir ett starkt innanförskap ett 

sätt att motarbeta utanförskapet i att identifieras som en minoritet, speciellt om individen själv 

identifierar sig som denna minoritet (2010 s. 30). Integrationsmöjligheten blir här i stället en 

förlust av den egna identiteten och etniciteten. 

Många av verken visar prov på vikten av just ett starkt innanförskap, genom en stark identitet 

som minoritet, för att kunna motverka utanförskap och stärka den etniska grupptillhörigheten. 

Detta innanförskap skildras på olika sätt men fyller samma syfte. 

 
5.2 Likheter och skillnader mellan novellerna och låttexterna 
 

Hiphoplåttexters innehåll lämpar sig enligt Sernhede, León Rosales och Söderman (2019 s. 

151) utmärkt i undervisningen då eleverna får en samhällsmedvetenhet och insikt i dess 

problematisering av förtryck och segregation. Faktumet att dessa teman förekommer i hiphopen 

grundas i att genren ofta används för att ge en röst åt minoriteter och deras problem i samhället, 

då ofta genom att ställa majoriteten till svars för exempelvis rasism (Berggren 2013 s. 200–

202). På detta sätt kan hiphoplåttexter och noveller anses fungera på ett liknande sätt, då 

Economou (2018 s. 58) menar att skönlitteraturen kan fungera som en väg för eleverna att 

reflektera kring samtiden och etiska problem. Texterna i denna uppsats skildrar på många sätt 

etnicitet, identitet och utanförskap på ett liknande sätt, men vissa skillnader förekommer även.  
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Inledningsvis är kodväxling, både mellan olika språk och olika svenska språkliga varieteter, 

förekommande i många av verken. I Apor i djungeln och I skuggan av hjältar II förekommer 

endast ett fall av kodväxling, ”bram” och ”blattar” (Se utdrag 3 & 6). Elixir och Suedi innehåller 

fler fall av kodväxling, både mellan språkliga varieteter och olika språk. Elixir har spanska ord 

(Se utdrag 8) och förortsslang (Se utdrag 8 & 14) på många ställen i novellen för att markera 

likheter inom gruppen och skillnader gentemot andra grupper. Huvudkaraktärernas starka 

koppling till kodväxlingen märks delvis på hur utbredd den är men också på deras rädsla för att 

bli svenskar, och således tappa en del av sin identitet. Suedi har kodväxling i själva titeln, och 

låtens genomgående tema i kampen att identifiera sig själv som svensk, men även när Lundin 

beskriver innanförskapet och sin relation till förorten och människorna där (Se utdrag 7 & 10). 

Lundins val att inkludera polska och arabiska (Se utdrag 7) ger även en bild av hur hans identitet 

är kopplat till den mångkulturella förorten, och inte bara sitt svenska och gambiska arv. Båda 

dessa texter innehåller kodväxling i en sådan grad att det kan påverka förståelsen om man inte 

är bekant med förortsslang och språken som förekommer. På så sätt blir kodväxlingen i Suedi 

och Elixir ett sätt att ta tillbaka makten och ifrågasätta den enspråkiga normen (Jonsson 2010 s. 

133).   

Du och jag mot världen och I skuggan av hjältar I saknar dock helt kodväxling, vilket gör 

att de står ut i mängden. Då kodväxling är ett sätt att markera identitet och tillhörighet till en 

grupp kan detta vara ett tecken på att Parham till en början fokuserar mer på svårigheten att 

identifieras som svensk, och mindre på den möjliga tillhörigheten till en flerspråkig grupp eller 

förorten. I Du och jag mot världen är fokus i stort på huvudkaraktärens svårighet att knyta an 

till den svenska kulturen och svenskar, och den efterföljande ensamheten och utanförskapet. 

Kodväxling har måhända ingen plats i denna ensamhet, trots att hans identitet i stort finns 

kopplad till hemlandet. Samtidigt kan det vara novellens form som förhindrar kodväxling då 

det i stort är en inre monolog mellan huvudkaraktären och hens inre röst. Inte heller här 

förekommer en tydlig skillnad mellan de två texttyperna utan det är individuella verk som står 

ut från mängden, till synes oberoende av texttyp. 

Kodväxlingens förmåga att återta makten och ifrågasätta den enspråkiga normen skildras i 

flera av verken, vilket kan ses bekräfta att identitet och kodväxling är starkt sammanknutet (Se 

exempelvis Jonsson 2010 s. 127, 133 & 137). Förutom identitet och ifrågasättande av makt kan 

kodväxling även markera ett starkt innanförskap, vilket flera av verken visar prov på. I Apor i 

djungeln, Suedi och Elixir används kodväxlingen för att markera tillhörighet till den egna 

etniska gruppen genom uttryck som ”bram” (Se utdrag 6) i stället för vän, och förekomsten av 

kodväxling för att visa på skillnader mot andra grupper (Se exempelvis utdrag 7 & 8). Labyrint 
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visar i utdrag 6 att ett starkt innanförskap kan stå emot utanförskapet genom att uppmuntra till 

kärlek och värme inom den egna gruppen, något de enligt sin intervju med Jakobsson (2011) 

aktivt jobbar för. På så sätt visar de även på en positiv bild av den egna gruppen, då de besvarar 

hat med kärlek. Lundins användning av kodväxling förekommer i stora delar av låten men 

framför allt i relation till sina skildringar av förorten (Se utdrag 7) där det inger en stark känsla 

av innanförskap, speciellt i jämförelse med rasismen han utsätts för av svenskar (Se utdrag 4). 

Huvudkaraktärerna i Elixir upplever ett starkt innanförskap i sina identiteter som ”svartingar” 

och ställer svenskar mot den egna gruppen, för att visa på det positiva med den egna gruppen, 

och det negativa med svenskar (Se utdrag 7). När de sedan inleder förvandlingen till svenskar, 

både genom utseende och beteende uttrycker de en stark motvilja (Se utdrag 14).   

Androutsopoulos (2009 s. 43) påpekar hiphopens förmåga att uttrycka en stark känsla av 

grupptillhörighet och innanförskap, vilket märks tydligt i Apor i djungeln och Suedi men inte i 

Parhams två låtar. Parham har själv uttryckt att han kände en stark känsla av utanförskap 

(Sveriges Radio P4 Sommar 2016) och har måhända inte hamnat i förortens innanförskap på 

samma sätt som Labyrint och Lundin har. Det är dock inte bara hiphopen som uttrycker en stark 

känsla av innanförskap utan i Elixir är grupptillhörigheten stark och central för berättelsen. I 

allmänhet hanterar Elixir uppsatsens tre teman på ett mycket liknande sätt som hiphoplåtarna 

gör, något som kan bero på Leiva Wengers inspiration av hiphopgruppen Latin Kings 

(Holmström 2016). Du och jag mot världen innehåller, likt Parhams låtar, inte en skildring av 

ett innanförskap vilket kan grunda sig i Bečevićs vilja att skildra ”vilsna invandrarbarn” 

(Gergely 2006). Inkluderingen av ett innanförskap kan på så sätt förhindra detta syfte och 

förhindrar även novellens huvudtema om ensamhet och utanförskap.  

Texternas skildringar av utanförskap kan kopplas till Nationalencyklopedins beskrivning av 

utanförskap som ”det att stå utanför viss gemenskap i hem, arbets-, kultur- el. samhällsliv, 

mellan medlemmar av ett land, folk etc.”. Förekomsten av förorten i många av texterna kan 

förklaras med att utanförskapet och segregationen ofta blir som starkast där, på grund av den 

höga andelen invånare med utländskt påbrå som bor där (Sernhede, León Rosales & Söderman 

2019 s. 41 & 52–53). Förorten blir dock i flera av verken en plats av innanförskap som gör att 

utanförskapet inte längre påverkar individerna lika mycket. I Elixir, Apor i djungeln och i viss 

mån Suedi ses innanförskapet kopplat till en annan etnicitet än svensk som viktigare än att 

identifieras som svensk (Se exempelvis utdrag 6, 7 & 14). I Du och jag mot världen och I 

skuggan av hjältar I och II kopplas utanförskapet inte explicit till förorten utan fokus ligger i  

stället på svårigheterna att förena sina två etniciteter. Skillnaden ligger här i Parhams önskan 

att identifieras som svensk, medan Du och jag mot världen snarare uttrycker ett ointresse av att 

https://www.goodreads.com/author/show/5820938.Zulmir_Be_evi_
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bli en del av det svenska samhället. I båda dessa verk omnämns integration explicit där både 

Parham och huvudkaraktären i Du och jag mot världen förstår att detta kan vara en väg ut från 

utanförskapet. Parham blir förvägrad att integreras (Se utdrag 11) medan huvudpersonen i Du 

och jag mot världen i viss mån visar en ovilja kring att integreras (Se utdrag 12).  

Etnicitet uttrycks både som medfödd och konstant och som föränderlig grundad i 

gränsmarkörer och sociala sammanhang (György-Ullholm 2010 s. 26–27). Dessa två 

definitioner återfinns både i novellerna och i låttexterna och är i flera fall föränderlig i en och 

samma text. Integration omnämns i Du och jag mot världen, I skuggan av hjältar I och Apor i 

djungeln (Se utdrag 11–13) och visar att en föränderlig etnicitet förekommer i båda texttyperna. 

En mer konservativ syn på etnicitet förekommer å sin sida i Suedi, I skuggan av hjältar II, Elixir 

och Apor i djungeln, där den dock ändras på grund av sociala sammanhang i alla verk förutom 

I skuggan av hjältar II. Både i Suedi (Se utdrag 4 & 5) och Elixir (Se utdrag 8 & 14) kan det 

utläsas att etniciteten först är medfödd för att sedan förändras baserat på utseende och socialt 

sammanhang. Apor i djungeln skildrar i stället en konstant etnicitet baserat på att integrationen 

sker genom blodsband och således fortfarande baseras på den traditionella definitionen av 

etnicitet. Förutom definitionen av etnicitet förekommer även den etniska gråzon som upplevs 

av Lundin (Se utdrag 5) och Parham (Se utdrag 3), vilken i viss mån även kan utläsas i Elixir. 

När huvudkaraktärerna märker att de håller på att förvandlas till svenskar (Se utdrag 14) 

befinner de sig mellan två etniciteter vilket leder till stor rädsla och en känsla av förlorad 

identitet. På så sätt är även olika definitioner av etnicitet och etniska gråzoner förekommande i 

båda texttyperna och fördelat relativt jämnt mellan dessa. 

Suedi, Du och jag mot världen, Apor i djungeln och Elixir skildrar alla en viss ovilja mot att 

bli svensk. I Suedi och Apor i djungeln kan man utläsa att detta grundar sig i svenskars motvilja 

att identifiera dem som just svenskar. Lundin och Labyrint uttrycker att de under lång tid 

förvägras att bli en del av etniciteten svensk, vilket till sist resulterar i att de inte längre har ett 

intresse av att bli en del av den etniska gruppen. Båda verken uttrycker dock en vilja att bli 

identifierad som svensk på sina egna villkor (Se utdrag 5 & 13). I Du och jag mot världen 

grundar det sig snarare i synen på Sverige som något tillfälligt. Huvudkaraktären ger intrycket 

av att det inte finns någon relevans i att bli en del av en etnicitet som hen ändå ser som tillfällig. 

I Elixir och Apor i djungeln, i viss mån även Suedi, är det i stället ett starkt innanförskap inom 

den egna gruppen som gör att etniciteten svensk inte blir nödvändig för att känna sig hemma. 

Trots den negativa synen på svenskar och det starka innanförskapet ser dock huvudkaraktärerna 

i Elixir ändå något intressant i att se hur livet som svensk är (Se utdrag 14), men ångrar sig 

snabbt när de känner att deras identitet kopplat till den egna etniciteten på så sätt försvinner. I 
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skuggan av hjältar I och II skiljer sig här från mängden genom att uttrycka en stark vilja att bli 

svensk, men inte få möjlighet att göra detta på grund av andras syn på honom och gränsmarkörer 

(Se exempelvis utdrag 2 & 11). Skillnaderna ligger här mellan två av hiphoplåtarna och resten 

av texterna, inte alls mellan de två texttyperna.  

Werndin (2010 s. 112) menar att identitet är multipel inte singulär, något som dock inte 

förekommer i majoriteten av verken. Alla texterna förutom Apor i djungeln uttrycker en 

oförmåga att inneha flera identiteter samtidigt, då både individen själv och andra endast 

identifierar dem på ett sätt. I Apor i djungeln förekommer ingen explicit oförmåga att inneha 

flera identiteter samtidigt och i utdrag 13 kan det även utläsas en viss dubbel identitet, då alla 

olika etniciteter uppmanas att blandas. Mot slutet av Suedi uttrycker Lundin dock en form av 

dubbel identitet då han identifierar sig som ”Suedi” i stället för svensk (Se utdrag 5).  

Den största likheten mellan alla verken är dock hur de visar på vi och dem med följden att 

individerna upplever utanförskap och segregation. Detta förekommer olika tydligt i verken där 

Apor i djungeln har det mest explicita ”dom” och ”vi/oss” (Se utdrag 6 & 9) medan resterande 

verk har olika grader av explicita ord för samma fenomen. Elixir uttrycker en stolthet kopplat 

till att inte tillhöra dem tack vare huvudkaraktärernas starka innanförskap (Se utdrag 14) men 

de upplever ändå en segregation som resultat av vi och dem. Parham, Labyrint och Lundin 

uttrycker en stark känsla av utanförskap som resultat av vi och dem då alla stängs ute från det 

svenska samhället för att de inte tillhör ”rätt” grupp (Se exempelvis utdrag 4, 9 & 11). 

Huvudkaraktären i Du och jag mot världen ställer sig själv mot de andra, alltså svenskar, (Se 

utdrag 1) vilket både grundar sig i och resulterar i ett utanförskap, dock förekommer detta vara 

självvalt på ett annat sätt än i de andra verken. 

Förutom likheterna i skildringen av uppsatsens teman motiverar författarna sina texter på ett 

liknande sätt: De vill alla ge en röst till de många individer i Sverige som har utländskt påbrå. 

Labyrint problematiserar segregationen i förorterna och vill sprida ett budskap av stolthet och 

innanförskap till människorna som bor där (Kurtoglu 2014 & Jakobsson 2011). Trots att han 

själv inte identifierat sig så starkt med förorten har Leiva Wenger förstått att skillnaderna mellan 

förorterna och resten av Stockholm är stora, och vill därför uppmärksamma dessa i sin 

novellsamling (Holmström 2016). Förutom detta vill han även sprida förortsslangen och 

kodväxling genom sin novellsamling (Holmström 2016). Lundin uttrycker å sin sida en 

komplicerad relation till sin etnicitet och identitet då etniciteten svensk ofta sågs som något 

negativt under hans uppväxt (Veerabuthroo Nordberg 2015). Likt Labyrint och Leiva Wenger 

vill Lundin även uppmärksamma livet i förorten och problematik som en infödd svensk inte 

nödvändigtvis är bekant med (Thurfjell 2015). Parham känner likt Lundin en svårighet kring 
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sin etnicitet och identitet då han upplevt ett utanförskap som invandrare, men samtidigt haft 

svårigheter att relatera till sitt iranska arv (Sveriges Radio P4 Sommar 2016). Bečević uttrycker 

att han genom sina verk vill ge en bild av livet som invandrare, speciellt som ung, i Sverige och 

genom detta ge en röst till dessa (Gergely 2006).  

Analysen visar att hiphoplåttexter och noveller i stort hanterar identitet, etnicitet och 

utanförskap på ett liknande sätt. Även om det finns skillnader mellan verken så är dessa 

skillnader inte nödvändigtvis mellan texttyperna utan mellan enskilda verk. Du och jag mot 

världen och I skuggan av hjältar I liknar på många sätt varandra i sina skildringar av uppsatsens 

tre teman. Fokus i dessa två texter ligger på utanförskap och ett försök att bibehålla ett starkt 

band till hemlandet och identiteten kopplat till detta. Elixir, å sin sida, har visat sig skildra 

uppsatsens teman på ett mycket liknande sätt som Suedi, Apor i djungeln och I skuggan av 

hjältar II gör genom att hantera segregation, en viss animositet mot etniciteten svensk och ett 

starkt innanförskap. Likheter mellan alla verken förekommer dock genom vi och dem som kan 

utläsas tydligt, och även genom deras hantering av känslorna en individ med utomsvensk 

bakgrund kan uppleva.  

 
5.3 Användning i skolan 
 

Till att börja med kan det konstateras att novellerna och hiphoplåttexterna blir genom sitt 

liknande innehåll likvärdiga då båda kan användas för att analysera och reflektera kring 

allmänmänskliga teman. Användandet av olika texter formuleras dessutom explicit som en 

obligatorisk del av undervisningen i syftet för SVA samt målet för ämnet (Skolverket 2018 s. 

182). Detta säger inte nödvändigtvis att just hiphoplåttexter måste användas men dessa kan ses 

ett avbrott från undervisningens traditionella texttyper, samt ge eleverna en text som ligger 

närmre deras vardag. Ett innehåll som ligger nära elevernas vardag kan enligt både Wedin (2010 

s. 186) och Economou (2018 s. 57–58) engagera dem och hjälpa dem att få en djupare förståelse 

för texten. Texterna som analyserats i denna uppsats innehåller, som omnämnts, viktiga frågor 

kring livet som normbrytande i det ofta vita och enspråkiga Sverige, och är även ofta centrerade 

kring förorten, en plats som är bekant för många SVA-elever på ett eller annat sätt. 

Inkluderingen av dessa verk, eller verk med ett liknande innehåll och språk, kan även motiveras 

genom läroplanen för SVA där det explicit står att elevernas erfarenheter ska inkluderas i 

undervisningen Skolverket (2018 s. 182). Ett verk som ligger närmre elevernas vardag kan 

dessutom få dem att känna sig sedda och även leda till mycket intressanta diskussion om textens 

språk och innehåll. Enligt Sernhede, León Rosales och Söderman (2019 s. 151) passar just 

https://www.goodreads.com/author/show/5820938.Zulmir_Be_evi_
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hiphoplåttexter utmärkt för att diskutera frågor om samhället, normer och utveckla elevernas 

kritiska tänkande. Detta grundar sig i hiphopens historia som ett forum för minoriteter att 

uttrycka sitt missnöje och förtryck, något som hiphopen idag fortfarande ofta gör (Miller m.fl. 

2014 s. 7). På så sätt ligger hiphopen nära traditionell skönlitteratur där ett av 

användningsområdena är just att reflektera kring etiska problem, samtiden och historiska 

kontexter (Economou 2018 s. 58). 

Då den här uppsatsens metod är kritiskt diskursanalys kan man även ana att texterna även 

lämpar sig väl för utvecklande av kritiskt tänkande. Enligt målet för ämnet SVA ska eleverna 

få möjlighet att utveckla förmågan att ”värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och 

skriftligt språk” (Skolverket 2018 s. 182). Även här är texterna likvärdiga eftersom de alla 

innehåller teman som identitet, flerspråkighet och uttryck för ojämna maktförhållanden. 

Förmågan att relatera språk till maktutövande är även det formulerat i läroplanen, specifikt i 

SVA 3 (Skolverket 2018 s. 196) men det kan även utläsas i SVA 1:s språksociologi (Skolverket 

2018 s. 184) och SVA 2:s mål om invandrarspråkens status (Skolverket 2018 s. 190). Wedin 

(2010 s. 187) benämner denna språklig medvetenhet som en förmåga som är av största vikt för 

att kunna bli medveten om den makt som språk besitter. 

Texterna är språkligt intressanta delvis för att de innehåller kodväxling och delvis för att 

majoriteten av dem frångår standardsvenskan i en viss mån. Wedin (2010 s. 179) och Runfors 

(2009 s. 108) menar att skolan ofta utgår från standardsvenskan, en språklig varietet som 

eleverna inte alltid är så bekanta med. Kodväxling i skönlitteratur är relativt ovanligt i den 

svenska skolan, men enligt Jonsson (2010 s. 143) kan exempel på detta utmana den enspråkiga 

normen och legitimera elevernas egna språk. Elevernas egna språkliga varieteter kan här 

synliggöras i undervisningen och visa att det finns många olika sätt att prata svenska på. Både 

Skolverket (2018 s. 182–183) och forskning (Se exempelvis Jonsson 2010 s. 135–136 & 

Werndin 2010 s. 103) påpekar hur viktig skolans roll är i elevernas identitetsskapande som 

flerspråkiga, och ett steg i detta är att synliggöra andra flerspråkiga och på så sätt synliggöra 

hela samhället. Jonsson (2010 exempelvis s. 127–128 & 130) menar nämligen att kodväxling 

är en del av en individs identitetsförhandlande och en av flerspråkiga individers språkliga 

resurser. Alla förutom en av texterna i denna uppsats innehåller kodväxling (Se exempelvis 

utdrag 5, 6, 7 & 12), både mellan språkliga varieteter och mellan olika språk, vilket gör att en 

lärare på ett smidigt sätt kan diskutera detta med sina elever. Även Wedin (2010 s. 180) påpekar 

vikten i att inkludera andra språkliga varieteter i undervisningen för att utmana den enspråkiga 

normen och ge eleverna en möjlighet att visa sina andra språkliga resurser.  
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Inkluderingen av kodväxling i undervisningen är relevant för att förhindra att elevernas 

röster tystas, något som kan resultera i förlorad makt (Jonsson 2010 s. 135–136). Skolan ska 

representera både majoriteter och minoriteter (Werndin 2010 s. 103), något som varje enskild 

lärare bör spegla i sin undervisning. Ett sätt att göra detta kan vara genom att låta eleverna stöta 

på texter med kodväxling och sedan reflektera kring kodväxlingens funktion eller betydelse, 

vilket övar deras språkliga medvetenhet (Jonsson 2010 s. 129–130). Elever kan på så sätt se sitt 

kodväxlande som något positivt och som en del av sin identitet. Uppgifter och diskussioner 

kring kodväxling kan även ge eleverna förmågan att jämföra svenskan med sitt eller sina övriga 

språk (Skolverket 2018 s. 183). Till exempel kan eleverna översätta kodväxling mellan sina 

språk eller reflektera kring när de kodväxlar som mest respektive som minst. Hiphopens 

förkärlek för språk gör att den passar utmärkt för diskussioner kring kodväxling och språk i 

allmänhet då den även bevisligen utvecklar ordförrådet (Sernhede, León Rosales & Söderman 

2019 s. 6 & 150). Ett rikt ordförråd är fördelaktigt för alla människor men för en SVA-elev kan 

det tänka sig extra viktigt att skolan ger dem prov på många olika språkbruk. Målet för ämnet 

SVA menar även att elever ska utveckla ett ordförråd som är relevant i olika sammanhang 

(Skolverket 2018 s. 182), alltså inte endast standardsvenska.  

För att anknyta till början av detta avsnitt vill jag kommentera fördelarna med att i stället 

välja en text med ett främmande innehåll som utmanar elevernas läsning mer. Den främsta 

fördelen med att använda en sådan text är att det mer utmanande innehållet kan stötta eleverna 

att utvecklas mer som läsare (Economou 2018 s. 58). Eleverna behöver i en sådan text använda 

alla sina språkliga resurser för att delvis förstå nya ord och delvis förstå innehållet. En till fördel 

med att välja ett innehåll som ligger längre ifrån eleverna är att man som lärare möter alla på 

samma plats. Detta gör man självklart i viss mån med ett innehåll som man antar ligger nära 

dem, men risken är att lärare generaliserar SVA-elevers erfarenheter, och på så sätt befästa en 

ofrivillig identitet i stället för att låta eleverna positionera sig själva (Werndin 2010 s. 121). 

Detta kan dock förhindras genom att läraren har en öppen diskussion kring identiteter. Många 

SVA-elever har med största sannolikhet stött på delar av det innehåll som skildras i dessa låtar, 

om än inte på en så utbrett sätt, men lärare bör inte dra alla över en kam. Dock kan en försiktig 

slutsats dras i och med att eleverna inte nödvändigtvis behöver identifieras eller identifiera sig 

med författarnas texter, utan endast reflektera kring innehållet . En variation av texter är även 

det anledning nog att inkludera en mer oväntad texttyp som en hiphoptext eller en novell med 

ett annorlunda språk och form. Skolan ska utmana elevernas synsätt och ge dem kunskaper 

inom många områden, och i det syftet kan alla dessa texter användas inom undervisningen.  
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6. Slutsatser 
 

Resultatet av denna analys är att noveller och hiphoplåttexter kan användas på ett likvärdigt sätt 

inom gymnasiets SVA-undervisning. De skildrar uppsatsens tre teman; identitet, etnicitet och 

utanförskap, på ett liknande vis och ger alla en bild av livet en individ med utländskt påbrå kan 

ha i det svenska samhället. Förutom att vara likvärdiga med varandra kan dessa texter användas 

på många olika sätt för att både ge eleverna kunskap och stärka deras identiteter. Verken kan 

alla användas för att uppmärksamma ojämlikheter i samhället och erbjuda eleverna en möjlighet 

att reflektera kring språkets makt. Genom dessa verk kan man som lärare synliggöra elevers 

erfarenheter och låta dem positionera sig till texterna, för att sedan skapa diskussioner kring det 

svenska samhället och de tre teman som används i denna uppsats.  

Enligt forskning uppmärksammas även verkens förmåga att engagera eleverna, på grund av 

verkens innehåll. Elevernas egna erfarenheter förtjänar en större plats i undervisningen vilket 

bland annat Sernhede, León Rosales och (2019 s. 78) påpekar, och Skolverket (2018 s. 182) 

kräver. Allt detta borde fungera som en motivation till verksamma SVA-lärare att inkludera 

dessa verk eller verk som liknar dem i sin undervisning för att på så sätt synliggöra eleverna.  
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