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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka om och på vilket sätt elever på en svensk utlandsskola 

upplever platstillhörighet. 

Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med en elev per årskurs, i förskoleklass 

till årskurs 6. Intervjuerna baserades på teckningar forskningsdeltagarna målat som föreställer 

de platser eleverna själva hade/har starka och positiva band till. Dessutom undersöktes 

relationen och avstånden mellan dessa platser genom att forskningsdeltagarna fått skapa 

mentala kartor med hjälp av sina teckningar.  

Resultaten tyder på att deltagarna i den här studien har en mångfacetterad platstillhörighet på 

flera sätt. De platser som är mest betydelsefulla för studiens respondenter är placerade i olika 

länder, vilket alltså pekar på en mångfacetterad platstillhörighet. Flera av de kallar platser i 

olika länder för hemma och de flesta av respondenterna anger att de tillhör mer än en 

nationalitet. Det här innebär för flera av deltagarna en viss saknad till sitt födelseland. Endast 

tre respondenter kallade sitt boende i Portugal för hemma. Två av sju respondenter ansåg att 

de kunde portugisiska väl och tre av dem kunde kalla sig för portugiser.  
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INLEDNING 
Vi lever i en globaliserad värld där människor migrerar in och ut ur världens länder av olika 

anledningar. I många studier förs diskussioner kring den globaliserade världen och hur lokala 

samhällen påverkas av globaliseringen (jfr. Roebben 2017; Rios-Rojas 2011; O'Connor & 

Faas 2012). Bland dessa migranter finns även barn, som i och med en flytt får anpassa sig till 

en ny kultur, ett nytt samhälle och en ny skola. Samtidigt som barnet utvecklar en tillhörighet 

till en ny plats har de rötter någon annan stans vilket kan leva vidare inom individen. Det är 

många som flyttar till Sverige varje år men det är även många som migrerar från Sverige till 

andra länder (SCB 2017a), sedan år 2010 är det över 45 000 personer som utvandrar från 

Sverige varje år (SCB 2017b). Över 7 000 av dessa är 13 år eller yngre (SCB 2017c). 

Kartläggningar har även visat att allt fler svenskfödda bosätter sig utomlands i minst sex 

månader. År 2015 uppskattades det att drygt 660 000 svenskar var bosatta i andra länder, 

troligen med ett stort mörkertal (Svenskar i världen 2015). Så hur kan dessa svenska barn 

uppleva migrationen, var finner de platstillhörighet och vilka platser kallar de för ”hemma”? 

Det är detta denna småskaliga studie ser närmare på. Genomförda litteratursökningar tyder på 

att det inte finns så mycket forskning om elever i den här åldern som går i skola utomlands, 

framförallt inte specifikt forskning som berör platstillhörighet. Den genomförda studien ger 

indikationer på vilken form av platstillhörighet elever på en svensk utlandsskola kan uppleva. 

Platstillhörighet är ett emotionellt band mellan människor och platser, vilket kan associeras 

till bekvämlighet, trygghet och/eller igenkännande (Antonsich 2010, s. 122). 

Platser kan ses som sociala eller psykologiska konstruktioner. Barn kan aktivt och 

självständigt konstruera en kultur på specifika platser. Genom att undersöka vilka platser som 

är signifikanta för barn kan en mer djupgående insyn i ett barns liv uppnås (Cole 2009, s. 23). 

Tidigare forskning (Massey 1998, se Cole 2009, s. 26) har visat på att unga i hög grad har en 

rumslig öppenhet och förmågan att skapa platser där lokala och globala kulturer och attityder 

kan blandas. Enligt Cole (2009, ss. 26f) påverkar dagens globalisering ungas vardag, precis 

som det påverkar alla andra delar av vårt samhälle. Ungas globala och progressiva relation till 

platser utmanar lärare att inkludera både lokala och globala perspektiv i sin undervisning, för 

att undervisningen ska upplevas som meningsfull och aktuell för eleverna. Forskning om en 

vuxens relation till platser kan säga något om hur människans allmänna identifikation till 

platser. Dock visar en litteraturstudie av Matthews och Limb (1999, ss. 66) på att barn 

använder en miljö annorlunda. Barn, till skillnad från vuxna, begränsar sina rumsliga områden 

mer, ser andra faror i en miljö och tolkar miljöer annorlunda. Det kan därför vara värdefullt 

om lärare sätter sig in i hur deras elever uppfattar sin omgivning, både i och utanför skolan. 

Enligt Ledger (2016, ss. 28-31, 36f) kan internationella skolor bli som egna ”bubblor” eller 

enklaver, frånskilda det lokala samhället och den lokala kulturen. Det kan finnas elever på de 

här skolorna som är födda i ett annat land och i mycket låg grad utsätts för bostadsortens 

kultur eller språk. Undervisningen i de internationella skolorna innehåller ofta en hög grad av 

internationella perspektiv men det finns en risk att lärarna på den här typen av skolor har liten 

kunskap om närområdet. Om skolan erbjuder interaktion (helst direkt kommunikation) med 

lokalsamhället kan den kulturella bubblan lösas upp, samtidigt som eleverna kan få en ökad 

förståelse för hur det lokala och det globala interagerar med varandra. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt elever, på en svensk utlandsskola, upplever 

platstillhörighet. Studiens frågeställningar är: 

- Vad har respondenterna för relation till den plats de bor på? 
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- Har respondenterna relationer till andra platser än den plats de för närvarande bor på? 

- Vilka uttryck får den eventuella relationen till de platser respondenterna inte bor på? 

Svenska Skolan Lissabon 
Det finns totalt 18 svenska utlandsskolor (se bilaga 1) som får stadsbidrag och Svenska Skolan 

Lissabon är en av dem. Dessa grundskolor står under svensk lag, följer svensk läroplan och 

bedriver undervisningen på svenska, men är placerade utomlands. Skolinspektionen genomför 

tillsyn av de här skolornas verksamhet och Skolverket bedriver uppföljningar och 

utvärderingar. De svenska utlandsskolorna finansieras av stadsbidraget och elevavgifter 

(Skolverket 2016). 

Svenska Skolan Lissabon är placerad nära havet i villaförorten Carcavelos som ligger utanför 

Lissabon, Portugal. Förutom de små åldersintegrerade klasserna förskoleklass till årskurs 3 

och årskurs 4-6 finns dessutom en förskola samt högstadieelever som läser på distans. 

Eleverna på skolan har någon form av bakgrund i något av de nordiska länderna och går på 

skolan genom i allt från endast några veckor till hela sin grundskoletid. Det totala antalet 

elever på skolan varierar alltså men det brukar ligga på 20-40 elever. Förutom de vanliga 

skolämnena får alla elever på Svenska Skolan Lissabon undervisning i portugisiska. Skolan 

arbetar efter en hög grad av individanpassad undervisning där alla ska känna sig trygga. Det 

är en privatägd skola där huvudmannen är en föräldraförening där alla vårdnadshavare till 

eleverna på skolan blir medlemmar. Föräldraföreningen utser en styrelse som har det främsta 

ansvaret för skolan (Svenska Skolan Lissabon 2017a; 2017b). 
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TIDIGARE FORSKNING OCH BEGREPP 
Här presenteras centrala begrepp som är återkommande i denna studie, för att visa på 

begreppens mångtydighet samt min tolkning av begreppen ur ett teoretiskt perspektiv. I 

samband med begreppsdefinitionerna redogörs även för en del av forskningen inom ämnet. 

De centrala begrepp som används i studien är plats, platstillhörighet, hem, nationalitet och 

migration. 

Plats 
Med plats avser Semken (2005, s. 149) ett fysiskt läge som människan har givit en viss 

mening utifrån sina upplevelser på platsen. Även Mendoza och Morén-Alegret (2013, s. 763) 

hävdar att en plats inte bara är en fysisk yta, den existerar alltid som en tolkning i en 

människas medvetande. En människas tolkning av en plats beror på tidigare erfarenheter, 

upplevelser på platsen samt känslomässiga faktorer.  

Massey (1994, ss. 152, 154f) börjar med att nämna två sätt att definiera en plats. Det ena 

sättet innebär att en plats har en absolut identitet och det andra sättet handlar om att 

karaktären av en plats skapas i en persons individuella uppfattning av platsen, vilken även 

beror på platsens historia och den tolkandes tidigare erfarenheter. Dessutom pekar hon på ett 

tredje sätt att tolka begreppet plats och dess identitet. Med det här perspektivet konstrueras en 

plats identitet utifrån människors sociala relationer på det specifika läget. Hon ser varje plats, 

oavsett om det är en hel kontinent eller en gata, som en mötesplats i ett globalt och socialt 

nätverk, istället för ytor omringade av gränser. Dessutom menar hon att platser är progressiva 

koncept som även består av många, ibland motstridiga, identiteter.  

I denna studie undersöks barns relation och känsla av tillhörighet till en plats. Därmed 

används begreppet plats, det är alltså inte den fysiska ytan/läget som undersöks. Som tidigare 

nämnt relaterar barn inte till platser på samma sätt som vuxna (Matthews och Limb 1999; se 

Cole 2009, s. 27). En medvetet öppen syn på vad plats kan innebära används i studien. Det 

här är på grund av att platser är socialt och psykologiskt laddade (jfr. Semken 2005, s. 149; 

Mendoza & Morén-Alegret 2013, s. 763; Cole 2009, s. 23) och syftet är att ta reda på hur 

studiens respondenter personligen relaterar till olika platser. En plats skulle alltså kunna vara 

ett helt land eller en liten plats, som till exempel en soffa i ett hem. Det skulle kunna vara en 

plats utomhus, som ett torg eller under ett träd, eller en plats inomhus. Det skulle kunna vara 

en plats nära, som en lekplats runt hörnet, eller en plats långt bort, som en sommarstuga i ett 

helt annat land.  

Platstillhörighet 
Enligt Semken (2005, s. 149) är platstillhörighet en del av den övergripande mening 

människor ger till platser (”sense of place”). Relationen mellan en individ och en plats kan 

alltså innehålla tillhörighet, men också andra typer av associationer eller känslor. Antonsich 

(2010, s. 122) menar att tillhörighet (”attatchment”) ibland ses som en synonym till identitet 

och ibland som att en individs identitet och känsla av tillhörighet är två skilda fenomen som 

samverkar med varandra.  

Platstillhörighet kan ses som ett emotionellt, eventuellt även kognitivt och beteendemässigt, 

band mellan människor och platser. Det här känslomässiga bandet kan handla om känslor som 

att höra hemma, bekvämlighet, trygghet och/eller igenkännande (Antonsich 2010, s. 122). 

Även Terrazas-Carrillo, Hong och Pace (2014, s. 694) refererar till studier som visar på att 

aspekter som kan öka en individs känsla av tillhörighet på en plats kan bero på i vilken grad 
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denne känner sig trygg och bekväm, kan bygga upp rutiner och återupplever välbekanta 

situationer. 

En människas känsla av platstillhörighet är personlig men uppkommer i ett socioekonomiskt 

sammanhang. Det handlar om en intim och existentiell relation mellan en individ och dennes 

plats vilken också verkar i hans eller hennes socioekonomiska sammanhang (Antonsich 2010, 

s. 129). Tidigare forskning (ex. Hayward 1975; Low & Altman 1992, se Terrazas-Carrillo, 

Hong & Pace 2014, s. 694) antyder att individers känsla av platstillhörighet också kan 

påverkas av i vilken grad platsen erbjuder meningsfulla aktiviteter för individen, vilka 

vanligen uppkommer ur sociala interaktioner. 

Begreppet platstillhörighet används i denna studie som en tolkning eller svensk översättning 

av flera engelska uttryck med liknande betydelse (place attachment/place bonding/place 

belonging). I studien finns en öppen inställning till vad tillhörighet kan innebära, det skulle till 

exempel kunna innefatta trygghet, trivsel eller en känsla av hemmavarande. Förhoppning var 

att en bred syn på begreppet skulle leda till att respondenterna skulle föra mer oväntade 

resonemang om vilka platser de känner tillhörighet till. Utgångspunkten är dock att 

platstillhörighet står för en positiv och känslomässig relation till platser som kan påverkas av 

olika faktorer, t.ex. sociala sammanhang, samt uttrycka sig på olika sätt, t.ex. 

beteendemässigt. I analysen av datainsamlingen tolkas respondenternas uttryck för 

hemmavarande, högt värderande av platser och nationstillhörighet som delar av deras känsla 

av platstillhörighet. 

Hem 
En plats kan utifrån personliga och sociala konstruktioner bli ett hem. Den plats som kallas för 

hemma kan övergripande definieras på två olika vis; en materiell och inramad yta (kan både 

vara positivt och negativt laddad) eller en symbolisk yta som associeras till en känsla av 

tillhörighet och förtrogenhet. Det är även vanligt att människor definierar det de kallar för 

hemma utifrån personliga referenser som familj, vänner och barndomsminnen (Antonsich 

2010, s. 125). 

En individ kan få en intim relation till en plats som också upplevs som emotionellt privat. Den 

plats som en människa ser som hemma kan dock också övergå till att bli en social markör, till 

exempel genom att en person identifierar sig med ett hemland, vilket också innefattar en 

social inkludering/exkludering (Antonsich 2010, s. 129). 

I studien används begreppet som ett av sätten att visa på respondenternas känsla av 

platstillhörighet, utan att använda begreppet platstillhörighet i intervjuerna, för att göra 

fenomenet tillgängligt för barn i de här åldrarna. De platser respondenterna upplever att de hör 

hemma på är troligen också platser de känner tillhörighet till.  

Nationalitet 
Enligt Nationalencyklopedin (2018) står nationalitet för ett medborgarskap i en stat. 

Begreppen nationalitet och etnisk tillhörighet är nära sammankopplade. I den här studien 

utgår jag dock från att en persons nationalitet är en individuell upplevelse, att var och en kan 

ha sin egen uppfattning om vilken nationalitet de tillhör. Jag utgår även från att tillhörighet till 

en nationalitet och en platstillhörighet kan vara nära sammankopplat. Om en person upplever 

en stark tillhörighet till en viss nationalitet som är vanligt förekommande på en viss plats kan 

individens platstillhörighet till den specifika platsen eventuellt öka. Det skulle även kunna 

vara så att en stark platstillhörighet till en plats kan leda till att individen upplever en starkare 

tillhörighet till den nationalitet som är vanlig på platsen.  



 

8 
 

När barn utvecklar förståelse för sin egen nationalitet går de enligt Piaget och Weil (se 

Quintana 2012, s. 15) igenom tre steg. Steg ett domineras främst av egocentrism och barnets 

uppfattning om sin nationalitet grundar sig i den lokala miljön. Det andra steget brukar 

innebära att barnet starkare identifierar sig med sin nationalitet och baserar denna på 

personliga, familjära eller lokala aspekter. I det tredje och sista staget uppnår barnet en 

abstrakt medvetenhet om hela nationen de lever i. Även Quintana (2012, ss. 14, 27) visar på 

att graden av identifierande med en nationalitet kan öka med åldern, samtidigt minskar graden 

av etnisk identifikation. Dessutom visar det sig att mångkulturella möten leder till att 

medvetenhet om sin egen nationalitet ökar. Deltagarna i studien var födda i Korea eller 

Latinamerika men bodde vid undersökningstillfället i USA. Det verkade inte som att 

deltagarnas identifikation med sin nationalitet förändrades utifrån hur länge de hade bott i 

USA. Studiens resultat visar också att barns medvetenhet om sin egen nationalitet är starkare 

än vad tidigare forskning har pekat på.  

Migration  
Migration står i den här studien för all form av utlandsflytt, oavsett orsaken till flytten. Enligt 

Christensen och Jensen (2011, s. 147) finns det en relation mellan migration och känsla av 

tillhörighet som också kan ses som ett förhållande mellan en människas rötter och 

förflyttningar, vilka påverkar en individ parallellt. Migrationen innebär också skiftande och 

överlappande identiteter. Att utgå ifrån respondenternas rötter och förflyttningar visade sig 

vara en bra utgångspunkt vid studier av migration och tillhörighet. Med det här perspektivet 

kom även platstillhörighet in i bilden, även personer som förflyttar sig mycket kan uppleva 

starka band till specifika platser. 

Terrazas-Carrillo, Hong och Pace (2014, ss. 693, 695, 702) visar på att internationella 

studenter i USA går igenom en process för att skapa en meningsfull relation till sina nya 

platser. Det verkar till exempel vara viktigt med sociala interaktioner, möjligheten att få vara 

sig själv och att känna sig trygg med att uttrycka känslor, för att uppleva tillhörighet på 

platsen. Många internationella studenter upplever dock ofta till exempel kulturkrockar, 

språksvårigheter, sociala konflikter, osäkerheter kring könsroller och integreringssvårigheter i 

början av sin tid på sin nya bostadsort. Studiens respondenter verkar genomgå faser av 

förvirring och svårigheter men uppnår ofta allt mer en känsla av tillhörighet på den nya 

platsen, vilken uppkom genom anpassningar till den nya platsens kultur. Resultatet pekar även 

på att de internationella studenter som inte uppnår en meningsfull känsla av tillhörighet på 

den nya platsen också mer troligt kommer uppleva hemlängtan. Brown & Perkins (1992, ss. 

288) pekar på att en ökad platstillhörighet på en ny plats också innebär att individens relation 

till sin tidigare bostadsort minskar med tiden.  

En annan studie pekar på att arbetsmigranter som flyttar runt ofta ändå inte alltid upplever 

rotlöshet. I stället visar de ofta på en hög känsla av platstillhörighet till sitt födelseland och 

många av dem försöker skapa nya relationer till de platser de tillfälligt befinner sig på 

(Bielewskas och Jaskułowskis 2017, s. 343). 

De migranter i Danmark som deltog i en studie verkade dels uppleva ett utanförskap i det 

danska samhället genom att de pekades ut som främmande, och dels upplevde en relativt hög 

platstillhörighet i sitt (nya) närområde. Det är få som upplever tillhörighet till Danmark som 

nation men många av studiens deltagare, inte minst deltagarnas barn, upplevde 

platstillhörighet i sin bostadsort och i det sociala livet på den orten. Samtidigt upplever 

migranterna i studien att deras rötter följer med dem, genom till exempel lokala och globala 

sociala relationer, religion och livsstil. Det verkar alltså som att deltagarna upplever 

tillhörighet till flera platser/länder samtidigt. Studiens resultat tyder även på att migranter som 
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har återvänt till sitt födelseland har svårt att bygga upp den känsla av tillhörighet som de en 

gång upplevde på platsen. Det här kan bero på att det är en utmaning att inse att relationen till 

ens rötter är under förändring, de är dynamiska. I och med migration är det vanligt att sociala 

sammanhang och ens identitet också förändras (Christensen och Jensen 2011, ss. 146, 153). 
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METOD 
I studien används en kombination av en djupgående kvalitativ undersökning samt en liten 

kvantitativ undersökning för att samla in bakgrundsdata om studiens deltagare. En kvalitativ 

metod används då målet är att uppnå en djupgående förståelse för respondenternas unika sätt 

att reflektera kring tillhörighet och mobilitet. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s. 

84) är intervjuer lämpliga när forskaren vill att studiens respondenter ska få en fler 

möjligheter att uttrycka sig mer fritt än vad som är möjligt med enkäter. Syftet är alltså att ta 

reda på deltagarnas personliga erfarenheter eller uppfattningar. Mendoza och Morén-Alegret 

(2013, ss. 766, 778) menar att kvalitativa metoder har visat sig vara värdefulla vid 

undersökning av komplexiteten bakom migranters uppfattning av olika platser. 

Semistrukturerade intervjuer kan medföra att forskningsdeltagarna får möjlighet att uttrycka 

sig fritt om kulturella och sociala fenomen. Dessutom erbjuder den här typen av intervjuer 

flexibilitet och möjligheter för kombinationer med andra typer av metoder (i mitt fall visuella 

bilder, mentala kartor och enkäter).  

Respondenter 
De elever som har deltagit i studien går i förskoleklass eller årskurs 1-6 på Svenska Skolan 

Lissabon där undervisningen bedrivs på svenska. Datainsamlingen genomfördes på en svensk 

utlandsskola med hjälp av ett stipendium av Erasmus+. Eleverna är vid intervjutillfället 

boende kring Lissabon och skolan ligger utanför Lissabon. De har olika bakgrund och har bott 

i Portugal allt från bara några veckor till hela sitt liv. De flesta elever är födda i något av de 

nordiska länderna eller har någon förälder som är det.  

Totalt intervjuades sju elever, en elev i varje klass från förskoleklass till årskurs sex. Valet om 

vilka elever som skulle intervjuas baserades på den enkät elevernas vårdnadshavare fyllde i 

innan intervjuerna. Ett stratifierat urval genomfördes utifrån fastlagda kriterier; 

respondentgruppen skulle till exempel bestå av elever som har fötts i olika länder, bott i 

Portugal olika länge och är i olika åldrar. Dessutom var det viktigt att elevernas 

vårdnadshavare godkänt deltagandet.  

Innan datainsamlingen (förutom enkäten) påbörjades tillbringade jag cirka en vecka med 

eleverna i skolan – för att i så hög grad som möjligt lära känna eleverna. Detta var viktigt för 

att eleverna skulle uppleva intervjuerna som trygga och våga samtala mer lättsamt. 

Genomförande 
Den metod som användes krävde en del förarbete, med indikationen att intervjuerna skulle 

flyta på bättre och att samtalet skulle bli mer personligt och därmed ge mer oväntade resultat. 

Här beskrivs stegvis undersökningens genomförande. Innan datainsamlingen påbörjades 

informerades vårdnadshavarna om undersökningen via mejl och genom att eleverna på skolan 

fick ta med sig papper hem. Häftet innehöll ett brev (se bilaga 2), samtyckesblankett (se 

bilaga 3) och en liten enkät (se bilaga 4) som elevernas vårdnadshavare fick fylla i. På så vis 

fick jag reda på om vårdnadshavarna godkänner att deras barn deltar i studien samt 

information om familjernas bakgrund. 

Kvantitativ datainsamling 

Mendoza och Morén-Alegret (2013, s. 768) menar också att det är viktigt att väga in 

kontexten kring en individs uppfattningar om en viss plats, till exempel hur samhället är 

uppbyggt på platsen och vad individen har för bakgrund. Christensen och Jensen (2011, s. 

147) kom fram till att det kan vara värdefullt att utgå från både respondenters rötter och 
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förflyttningar vid studier av migration och platstillhörighet. Av de här anledningarna fick 

elevernas vårdnadshavare svara på en enkät om familjens bakgrund. Den kvantitativa 

datainsamlingen utgjorde även ett underlag för urval av deltagare i studien.  

Förberedelse inför kvalitativ datainsamling 

Jag höll en lektion med några få årskurser (F-1, 2-3 och 4-6) i taget. Syftet med lektionen var 

att eleverna skulle få reflektera över vilka platser de känner tillhörighet till och dela med sig 

av detta för varandra. I början av lektionen modellerade jag den uppgift eleverna sedan skulle 

få göra, för att ge eleverna inspiration och göra uppgiften tydlig. Här visade jag alltså eleverna 

teckningar föreställande de platser som betyder mest för mig och berättade kort om de här 

platserna. Varje elev fick därefter fem små papper var. På minst två av dessa papper skulle 

eleverna måla en plats som de trivs på, känner sig trygga på, känner sig hemma på eller har 

roligt på. Eleverna fick många exempel på platser för att vidga deras syn på begreppet plats, 

för att de sedan skulle kunna avgöra hur de själva väljer att tolka begreppet. Det kunde till 

exempel vara deras nuvarande eller ett föregående hem, en stor eller liten plats, en plats 

utomhus eller inomhus, en plats nära eller långt bort. Jag var noga med att påpeka att valet av 

platser inte kan bli fel, att de måste lyssna på sitt hjärta för att avgöra vilka platser som 

betyder mest för dem själva. På baksidan av pappret skulle eleverna (eventuellt med hjälp av 

mig) skriva vilken plats teckningen föreställde. Lektionen avslutades med att eleverna i olika 

konstellationer fick berätta för varandra om en eller flera av de platser de ritat. På det här viset 

fick eleverna ett konkret språk för att uttala sig om sin platstillhörighet. De färdiga 

teckningarna (se bilaga 5) användes sedan som samtalsunderlag och material under 

intervjuerna.  

Kvalitativ datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer är intervjuer som är delvis förberedda genom att en övergripande 

intervjuguide eller ett frågeformulär utan svarsalternativ används. Det kan vara fördelaktigt 

om det finns en någon grad av standardisering gällande vilka frågor som ställs under 

intervjuerna. Om frågorna är standardiserade går det lättare att jämföra deltagarnas svar med 

varandra (Christoffersen och Johannessen 2015, s. 85). I studien användes semistrukturerade 

intervjuer med ett frågeformulär som innehåller standardiserade frågor av just de 

anledningarna – att frågorna är så pass öppna att svaren formuleras av respondenterna själva, 

samt att svaren skulle kunna jämföras.  

Visuella bilder som till exempel målningar eller fotografier och mentala kartor (hur en individ 

upplever att platser förhåller sig till varandra) kan vara användbara material i kombination 

med till exempel semistrukturerade intervjuer, för att få reda på mer om människors 

identiteter och beteenden i relation till olika platser. Mentala kartor kan också ge en bild av en 

människas sociala eller kulturella sammanhang på olika platser, samtidigt som de kan leda till 

information om en människas emotionella relation till olika platser. Även processen som leder 

fram till den färdiga mentala kartan är värdefull, här kan det komma fram information om 

forskningsdeltagarens relation till specifika platser (inte bara relationen mellan platserna) och 

hur denne analyserar och organiserar sina personliga platser (Mendoza & Morén-Alegret 

2013, s. 772). Bilderna eleverna målat och övriga moment under min lektion blev av de här 

anledningarna, förutom en källa till kvantitativa data, både en förberedelse inför intervjuerna 

och ett stödmaterial under dessa. På så sätt har respondenterna redan börjat utveckla ett 

ordförråd för att samtala om platstillhörighet. Bilderna blev också ett konkret material som 

dels kan underlätta samtalets flyt och dels möjliggöra skapandet av den mentala kartan. 

En individs känsla av platstillhörighet är som tidigare nämnt personlig men den existerar 

också i ett socialt sammanhang, båda perspektiv är viktiga när man undersöker 



 

12 
 

platstillhörighet. En individ kan få en intim relation till en plats på grund av den sociala 

kontexten på platsen. Dock kan länken mellan en individ och en plats inte endast undersökas 

med utgångspunkt i en social kontext, människan är inte enbart en produkt av yttre aspekter 

och sociala diskurser. Dessutom kan man gå miste om människors privata syn på sin relation 

till sin plats (Antonsich 2010, s. 129). Respondenter intervjuas individuellt med målet att få 

reda på deras personliga känsla av platstillhörighet. Dock är jag medveten om att den sociala 

kontexten kan påverka en persons upplevda tillhörighet och därför vägs de här faktorerna in i 

intervjuunderlaget. Den sociala kontexten innehåller troligen även språkliga aspekter, vilket är 

anledningen till att även frågor kring språk inkluderas i intervjumaterialet.  

Intervjuerna var uppdelade i tre moment där fokus till en början ligger på respondentens 

teckningar och sedan gradvis övergår till mer fokus på respondentens övriga resonerande om 

platstillhörighet. Eventuellt kan det vara lättare för den intervjuade att till en början utgå från 

något konkret och som fysiskt är på plats. Allt eftersom respondenten känner sig mer bekväm 

i situationen kan samtalet bli mer abstrakt. De tre momenten ser ut enligt följande (se 

intervjuunderlag i bilaga 6):  

1. Eleven fick visa sina teckningar och fritt berätta om dem. Följdfrågor ställdes om jag 

ville veta mer om platserna, om varför just dessa platser var viktiga för eleven eller om 

elevernas relation till platserna.  

2. Därefter modellerade jag att nästa uppgift genom att visa att jag med hjälp av 

häftmassa har placerat ut mina teckningar på ett stort papper så att de blev som en 

mental karta. Jag berättade för eleven varför jag hade placerat teckningarna just där. 

Sedan fick eleven ett eget A3-papper och fick göra en egen mental karta med hjälp av 

sina teckningar. Därefter fick samtalet övergå till varför eleven placerade sina platser 

just där och hur detta kändes. Vi kunde här också samtala om de tomma utrymmena 

mellan teckningarna och på så vis komma in på elevens relation till vägarna mellan de 

platser som eleven målat. Respondenterna fick skapa den mentala kartan under 

intervjuerna, och inte som förberedelse, eftersom det respondenterna uttrycker under 

skapandet kan ge värdefulla data. 

3. Avslutningsvis ställdes mer övergripande frågor om bland annat de platser eleven 

upplever som ”hemma” och elevens nuvarande relation till Sverige. 

Intervjuerna spelades in auditivt och dessutom filmades bordet, teckningarna och elevens 

händer vid behov, för att jag vid transkriberingen skulle förstå vilka bilder eleven pratar om i 

vilka sammanhang. 

Sammanfattning och kodning av kvalitativa data 

Varje intervju sammanfattades skriftligt. Sammanfattningarna innehåller även en del direkta 

citat utifrån intervjusvaren, framförallt på de bitar som skulle kunna vara användbara i vidare 

arbete men även de partier som inte skulle vara mer effektiva att skriva om i andra ord. Dessa 

sammanfattningar blev sedan basen till kodningen. 

Kodningen genomfördes genom att partier ur intervjusammanfattningarna kategoriserades i 

tabeller utifrån tema. Temana valdes utifrån intervjufrågorna och därmed det intervjuerna 

kom att handla om. Temana och dess kategorier var följande: 

1. Varför en plats kan upplevas som betydelsefull. Tabell med kategorierna; respondent, 

plats och varför platsen är betydelsefull. 
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2. Relation mellan platser. En tabell med kategorierna; respondent, saknad, avstånd 

mellan Portugal och födelseland, sociala skillnader mellan Portugal och födelseland 

och besöka födelseland.  

3. Ett hem och att känna sig hemma. Tabell med kategorierna; respondent, hemma (vilka 

platser som kallas för detta), ett hem (vad begreppet betyder enligt respondenterna) 

och hemmets placering (vikten av hemmets placering). 

4. Språk. Tabell med kategorierna; respondent, kunskaper i portugisiska och språkets 

betydelse (hur viktigt det är att kunna portugisiska). 

5. Nationalitet. Tabell med kategorierna; respondent, upplevd nationalitet, nationalitetens 

betydelse (för respondenterna) och definition av nationalitet (vad begreppet betyder 

enligt respondenterna). 

6. Sociala relationer och samhällelig delaktighet. En lista, en respondent i taget. 

För varje tabell eller lista identifierades därefter nyckelord eller fraser som sedan 

kategoriserades. Ett exempel på en kategori för den första tabellen var mysigt, detta var ett 

nyckelord som respondenterna själva använde vid flera tillfällen. En annan kategori var 

spenderat mycket tid, här sorterades fraser som till exempel ”vi åker dit varje jul och på 

sommaren” in.  

Analys av intervjumaterial 

I analysen av intervjumaterialet jämfördes hur många nyckelord eller fraser som placerades 

under varje kategori. På så sätt kunde mönster i insamlade data från intervjuerna identifieras. 

Ett exempel är tabellen för nationalitet, under kategorin Definition av nationalitet återkom 

nyckelorden språk, svenska och portugisiska. Det visar på ett mönster – att flera av 

respondenterna associerar begreppet nationalitet till språkbruk. Analysen av den kvalitativa 

datainsamlingen jämfördes med enkätsvaren för att ytterligare kunna upptäcka mönster 

beroende på deltagarnas olika bakgrunder. Till sist sammanställdes analysen i en slutsats. I 

diskussionen kopplas resultat och slutsats till studiens bakgrund, teoretiskt ramverk och 

didaktiska konsekvenser. 

Etiska överväganden 
Den genomförda studien förhöll sig framförallt till de fyra huvudsakliga forskningsetiska 

principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Christoffersen och Johannessen 2015, s. 46).  

För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet skickades ett missivbrev och en 

samtyckesblankett (se bilaga 2 och 3) ut till alla elevers vårdnadshavare på skolan. På så vis 

kunde vårdnadshavare läsa om mig och min undersökning samt godkänna ett eventuellt 

deltagande i studien. Alla elever informerades dessutom om undersökningen i helklass när 

missivbrevet delades ut. När intervjuerna påbörjades informerades varje respondent om att 

deltagandet är frivilligt, att de kan avbyta när som helst, att de kan ångra sitt deltagande om de 

vill, att inspelade intervjuer kommer raderas när studien blivit godkänd för publikation samt 

att fiktiva namn senare kommer att användas. För att följa konfidentialitetskravet har all 

insamlade data förvarats inlåst i en väska i min privata bostad samt i min privata och 

lösenordskyddade dator. Insamlade uppgifter om deltagare används endast för studiens syfte 

och kommer att raderas och kasseras så snart studien har blivit godkänd för publicering.  
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Skolan nämns vid namn trots att det är en liten skola då det är den enda svenska skolan i 

Portugal. Det hade varit svårt att inte benämna det land som respondenterna bor i och då kan 

skolans namn likaväl nämnas.  

Dessutom är det av betydelse att ta hänsyn till att studiens respondenter är minderåriga. Det 

finns tre huvudsakliga nyckelområden att respektera vid forskning som involverar barn; (1) 

Skada och nyttoanalys, (2) Informerat samtycke, (3) Privatliv och konfidentialitet och (4) 

Ersättning och kompensation. Det första nyckelområdet handlar om att avgöra om en studie 

verkligen kommer leda till ny relevant information och hur pass värdefull forskningen är i 

förhållande till det barnen utsätts för. Det andra området pekar på relevansen att ge 

vårdnadshavarna information om studiens innehåll och att få ett skriftligt godkännande av 

vårdnadshavarna. Det tredje området behandlar vikten av respekt för barnets privatliv och 

konfidentialitet, alltså respekt för vad barnet vill dela med sig av och med vem. Detta 

innefattar även förvaring av insamlade data. Det sista området tar upp att forskningsdeltagarna 

bör bli kompenserade för den tid de fått lägga på deltagandet och att betalning bör undvikas 

då det kan sätta press (Graham, Powell, Taylor, Anderson & Fitzgerald 2013, ss. 29-94). 

Genomförd studie är av värde då den tillför ny information och ger en inblick i området som 

framtida forskning kan bygga vidare på. De deltagande barnen utsattes inte heller för något 

som kunde utsätta dem för fara. Som tidigare nämnt fick vårdnadshavarna information om 

studiens innehåll och godkände deltagandet skriftligt. För att respektera respondenternas 

privatliv fick de fiktiva namn och dessutom utelämnades information som skulle kunna 

uppfattas som känslig. Insamlade data förvaras i lösenordskyddad dator och på en plats där 

obehöriga inte hade tillträde. Materialet kommer att raderas och förstöras i samband med 

publicering av studien. Intervjuerna skedde framförallt när det inte krockade med något av 

stor betydelse för deltagarnas studiegång och de erhöll ingen form av betalning för 

deltagandet.  
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RESULTAT 
Vidare redogörs för det resultat datainsamlingen från intervjuerna pekar på. Det här avsnittet 

visar; (1) varför respondenterna upplever en plats som betydelsefull, (2) hur respondenterna 

resonerar kring förhållandet mellan de platser som betyder mest för dem, (3) vad ett hem 

innebär för respondenterna, (4) hur respondenterna resonerar kring sina språkkunskaper, (5) 

respondenternas förhållningssätt till begreppet nationalitet och till sist (6) huruvida 

respondenterna är en del av den portugisiska kulturen och samhället.  

Tabell 1. Bakgrundsinformation om de respondenter som deltog i den kvalitativa undersökningen.  

Fiktivt 

namn 

Årskurs Vistelsetid i Portugal Födelseland Vårdnadshavares 

nationaliteter 

Wilma F 3 veckor, denna omgång Sverige Svensk och portugisisk 

Teodor 1 2,5 år Sverige Svensk och 

brasiliansk/portugisisk 

Nina 2 6 månader Sverige Svensk och thailändsk  

Zion 3 Hela sitt liv Portugal Svensk och portugisisk 

Charlotte 4 3,5 år Norge Svensk och norsk  

Jakob 5 3 år Sverige Svensk och svensk 

Molly 6 3,5 år Sverige Svensk och svensk 

(N=7) 

Varför en plats kan upplevas som betydelsefull  

Det kan finnas olika orsaker till varför en plats upplevs som betydelsefull. Vidare går jag 

igenom vilka orsaker som verkar vara centrala för studiens respondenter. 

Den mest nämnda orsaken till varför en plats upplevdes som betydelsefull hade att göra med 

att respondenterna brukade göra någon aktivitet på platsen som de uppskattade. Wilma 

berättade till exempel att stranden nära boendet i Portugal är betydelsefull för att ”det är kul 

och vara i solen och leka i vattnet […] och det är kul och leka med hundarna där”, dessutom 

brukar hon ofta få en glass när hon är där. Jakob ansåg att sitt rum i Portugal är betydelsefullt 

då han kan spela spel (även med vänner i Sverige) samt spela in och titta på filmklipp på 

platsen.  

En annan vanlig orsak till varför en plats upplevs som betydelsefull kopplades till familj och 

vänner som vistas på eller nära platsen. Till exempel berättade Zion om sin mormor och 

morfars hus i Sverige: ”Vi brukar alltid träffa mina kusiner där, men också mormor och 

morfar. […] Och jag har många kompisar som bor nära”. Charlotte beskrev Svenska Skolan 

som en betydelsefull plats för att hon är där mycket, för att hon lär sig saker där och för att 

hennes vänner finns på skolan.  

Flera förklaringar till varför en plats är betydelsefull hade att göra med att platsen är rofylld. 

Molly beskrev sin släkts sommarstuga så här: ”Det är väldigt mysigt att vara där, och 

harmoniskt, för det finns ingen el och sådant, eller det finns men då måste man dra igång en 

stor motor.” Nina sa så här om sitt sovrum i Portugal: ”Det är bara skönt och mysigt.” 

Andra orsaker var att de spenderar eller har spenderat mycket tid på platsen. Teodor sa 

exempelvis så här: ”Under sängen är jag väldigt ofta.” Ett annat exempel är när Charlotte 

pratade om sin mormor och morfars stuga i Norge: ”Det betyder väldigt mycket för mig för 

att jag har varit där varje sommar sedan jag föddes.” 
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Andra förklaringar till varför respondenterna ansåg att en plats är betydelsefull kan kopplas 

till trygghet, att få vara ensam, att platsen påminner om många fina minnen, en känsla av att 

vara hemma eller att platsen är vacker.  

Relation mellan platser 

I följande avsnitt behandlas aspekterna; saknad (de platser respondenterna ger uttryck för att 

sakna och varför), det upplevda avståndet mellan nuvarande bostadsort och födelseort, sociala 

differenser mellan nuvarande bostadsort och födelseort för respondenterna samt studiens 

deltagares upplevelse av att besöka sitt födelseland efter de flyttat därifrån.  

Saknad 

Nästan alla respondenter nämnde att de saknar sitt födelseland ibland, någon plats i 

födelselandet, personer i födelselandet eller någon egenskap hos födelselandet. För Zion 

gäller alltså detta Portugal och för Charlotte menas Norge, för resten av respondenterna är det 

födelselandet Sverige. Det är olika i vilken grad de saknar sitt födelseland. Nina saknar 

Sverige ”väldigt mycket”, även Jakob uttryckte en stor saknad; ”det är mitt hem”. Teodor 

saknar dock bara Sverige ibland; ” i alla fall när jag åker flygplan saknar jag Sverige” och 

Charlotte berättade att det långa avståndet till Norge känns ”okej”, för då får hon flyga och 

därmed besöka flygplatser. Zion saknar Portugal för att han har mer att göra i Portugal, 

Charlotte saknar klimatet i Norge och Molly saknar i stället sina morföräldrars gamla hem och 

ibland sina vänner i Sverige. Endast en respondent, Wilma som endast befann sig i Portugal 

tre veckor denna gång, nämnde inget om att hon saknade sitt födelseland.  

Två av respondenterna uttryckte saknad till Portugal (ej som födelseland). Molly sa att hon 

ibland längtar hem till Portugal när hon besöker Sverige och Wilma berättade att det kan 

kännas tråkigt att stranden i Portugal är så långt bort om hon skulle ha tråkigt hemma i 

Sverige. Det är alltså två deltagare som har helt olika längd på sin vistelsetid i Portugal. 

Avstånd mellan Portugal och födelseland 

Alla respondenter uttryckte att avståndet mellan Portugal och Sverige/Norge känns långt. En 

del av respondenterna syftade då till en lång sträcka och vissa syftade till att resan tar lång tid. 

Det långa avståndet kunde vara positivt, negativt eller mer neutralt laddat. Jakob ansåg att det 

”är i alla fall för långt”, medan till exempel Zion och Charlotte gillade avståndet eftersom de 

gillar att flyga. Nina jämförde sträckan mellan Sverige och Portugal med avståndet till 

Thailand: ”Det är ju långt men ändå inte långt. […] Jag brukar inte sova i flygplanet för det 

går ju snabbt men när det är Thailand till Sverige eller så, då sover jag väldigt, väldigt 

mycket”. 

Sociala skillnader mellan Portugal och Sverige 

Fem av de sex respondenter som har bott i Sverige/Norge berättade att de hade fler vänner i 

sitt födelseland men de flesta trivs ändå med de vänner de har i Portugal. Teodor har bara gått 

i skolan i Portugal och nämnde inget om en social skillnad mellan Sverige och Portugal. 

Wilma uttryckte att detta kan bero på språkliga skillnader: ”Jag kanske har lite mer vänner i 

Sverige därför de andra typ pratar portugisiska eller något annat, därför jag förstår inte vad de 

säger.” Nina kopplade till skolklimatet: ”Jag hade mera vänner i Sverige men skolan är 

kanske lite mer jobbigare för att det var mer klass, eller mer barn, och alltså finns bara en 

fröken men det brukar finnas två.” Charlotte pekade också på faktumet att hon och hennes 

vänner från skolan i Portugal bor långt från varandra: ”Det är sämre, det med kompisar, nu i 

Portugal än vad det var i Norge. […] Det är ju liksom inte lika lätt att bara gå ut och göra 

något nu, tycker jag, det känns lite otryggare och alla bor så himla långt ifrån varandra. I 
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Norge så bodde typ alla grannar”. Molly menade på att det är så få elever på skolan i Portugal 

att alla är mer noggranna med att vara snälla mot varandra, i Sverige hade hon fler vänner 

men också fler fiender.  

Besöka födelseland 

De flesta respondenter verkade tycka om att besöka sitt födelseland men några av dem pekade 

även på skillnader mellan att vara besökare och att vara bofast i landet. Nina uttryckte att hon 

var ovan med det svenska klimatet när hon var på besök, hon menade att det kändes: ”väldigt 

bra, men jag ville ju inte åka tillbaka. […] Faktiskt mycket annorlunda för att jag visste inte 

skulle vara så kallt”. Charlotte uppmärksammade sociala skillnader mellan att vara besökare 

och att vara bofast i Norge men var ändå positivt inställd till sin nya relation till Norge. Hon 

anser att det är ”jätteroligt” att besöka Norge nu, att det är skönt att vara där men också skönt 

att komma hem till Portugal. Hon berättade att hon inte kommer hem till samma hus och hon 

träffar inte lika många personer när hon är där nu: ”Nu känns det mer som att man är en gäst 

och besöker någon och förut var det lite mer, alltså, vanligt att man… Men det är också skönt 

att känna att man är en gäst […], för då känner man mer glädje av att vara där. […] När är 

man inte där så ofta så då njuter man när man får vara där”. Även Jakob pekade på en skillnad 

med att vara besökare i Sverige: ”Jag går inte i skolan där längre. […] Jag har inte min hund 

längre, min storasyster har honom nu”. Wilma som endast är i Portugal några veckor per år 

tyckte att det brukar kännas bra att komma hem till Sverige, då hon får träffa sina kusiner, 

sina vänner och sin hund igen.  

Ett hem och att känna sig hemma 

Detta avsnitt visar på studiens deltagares syn på begreppet hem. Vidare behandlas vilka 

platser respondenternas benämner som hemma, vilket alltså kan vara nära sammankopplat till 

de platserna upplever tillhörighet till. Till sist tas deltagarnas reflektioner kring huruvida 

hemmets placering är viktig för dem upp. 

Begreppet hem 

Fyra av de intervjuade respondenterna (Zion, Charlotte, Jakob och Molly – de äldsta 

respondenterna) förklarade begreppet hem genom att bland annat koppla till ett boende eller 

ett hus. Zion uttryckte sig så här; ”där jag bor”. Charlotte menade att ett hem behöver vara ”ett 

visst hus”, även om det inte är sitt eget boende. Wilma, Nina och Charlotte kopplade också 

begreppet hem till den plats där familj och/eller vänner finns. Nina menade exempelvis att ”ett 

hem är där familjen är” och Charlotte menade att ett hem bland annat är: ”Ett ställe där man 

känner sig trygg och man har sin familj.” Även Teodor och Zion förklarade begreppet hem 

genom att bland annat nämna en känsla av trygghet. Enligt tre av respondenterna (Zion, Jakob 

och Molly) finns det även en tidsaspekt. Molly förklarade till exempel begreppet hem så här: 

”Där man typ bor, såhär, för en längre tid.” Men Jakob menade också att det inte bara är den 

plats man spenderar mest tid på utan det kan också vara den plats man tycker mest om att vara 

på helt enkelt. Även Nina och Zion förde liknande resonemang, Zion ansåg till exempel att ett 

hem för honom bland annat är där ”jag känner mig bra, känner mig hemma”. Nina definierade 

begreppet genom att både koppla det till att vara få vara ensam och att umgås med andra: 

”Man är själv och har det roligt och kanske med kompisar men i familj, det kan det också 

vara, att det är roligt och sådant, så [man] inte är själv hela tiden.” 

Platser kallade för hemma 

Nästan alla av de intervjuade respondenterna nämnde Sverige eller någon plats i Sverige som 

en plats de kallar för hemma. Några respondenter nämnde hela Sverige som en plats de känner 

sig hemma på, vissa tänkte på en stad och vissa nämnde något specifikt hus eller annan plats i 
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en stad. Den enda som inte nämnde någon plats i Sverige var Charlotte, som är född i Norge, 

men hon nämnde i stället en plats i Norge. Tre av respondenterna (Zion, Charlotte och Molly, 

de respondenter som bott längst tid i Portugal) nämnde någon plats i Portugal som de känner 

sig hemma på, alla tre syftade då till sitt boende. Zion såg sitt boende i Portugal som sitt 

huvudsakliga hem medan Molly nämnde sitt boende i Portugal och la till; ”men hemma-

hemma är här [pekar på bild], vårt hus i Sverige”. Nina var den enda som här nämnde en plats 

som varken är i ett land hon föddes eller bor i: ”Thailand för där bor min mamma med sin 

mamma och sådant så jag gillar ju Thailand och så där skulle jag säga är mitt hem men det är 

inte mitt hem. […] Det känns hemma, väldigt mycket”. 

Betydelse av hemmets placering 

Enligt Wilma, Nina, Zion och Jakob är det av betydelse var i världen deras hem är. Wilma 

ansåg att det är viktigt att bo nära släktingar. Nina ville att hennes hem ska vara på en plats 

där hon trivs ”väldigt, väldigt mycket” och en plats hon hittar lätt på. Landets språk var av 

betydelse för Zion, men även att det i övrigt är ett land han tycker om. För Jakob var klimat 

(inte för varmt), miljö (estetiskt tilltalande) och att platsen erbjuder roliga aktiviteter viktigt. 

Teodor och Molly upplevde dock inte att det är av så stor betydelse var i världen deras hem 

är, det som var viktigt enligt Molly var ”att det är liksom välkomnande och att man känner sig 

trygg och så”. 

Språk 

Endast Teodor och Zion uttryckte att de har goda kunskaper i det portugisiska språket, båda 

har en portugisisk vårdnadshavare. Teodor sa så här: ”Det är typ att jag… att jag kommer från 

Portugal.” Zion berättade att han kan portugisiska ”flytande” och nämnde ”Då är det enklare, 

liksom, för om jag ska bo här måste jag ju kunna portugisiska.” Övriga respondenter menade 

att de inte kan mycket portugisiska. Wilma har också en portugisisk vårdnadshavare men 

menade att hon inte kan någon portugisiska. Hon menade också att hennes bristande 

kunskaper i portugisiska kan vara en faktor till varför hon inte har lika många vänner i 

Portugal som i Sverige, men ansåg samtidigt att det inte gör så mycket. Även Nina pekade på 

sociala svårigheter på grund av språkskillnader. Hon uttryckte sig också så här: ”Det känns 

rätt konstigt [att inte kunna så mycket portugisiska], det känns som att vi är i Sverige.” 

Charlotte såg sina bristande kunskaper i portugisiska som ett problem och anser att det är 

svårt att lära sig portugisiska, hon har försökt lära sig i 3 år men tycker ändå inte att hon 

kommer någon stans. Hon menar att det skulle vara lättare att lära sig portugisiska om hon 

hade portugisiska vänner och reflekterade kring problemet så här: ”Jag måste ju lära mig 

någon gång men det känns som att om man verkligen vill lära sig så måste man gå på en 

portugisisk skola med bara portugisiska barn, […] att det inte är möjligt att få tag på svenska 

barn som vill prata med dig.” Samtidigt verkade det enligt henne som att de portugisiska 

skolorna inte vill ta emot elever som inte alls kan portugisiska, på grund av bristande resurser. 

Molly tyckte att kunskaper i portugisiska är viktiga, i alla fall för att kunna vara artig mot 

personer hon stöter på i området. Dock upplevde hon att hon kan grammatiken bra men att det 

är svårare att faktiskt använda språket. Jakob däremot uttryckte inget intresse för att utveckla 

kunskaper i portugisiska.  

Nationalitet 

Det här avsnittet behandlar respondenternas sätt att definiera begreppet nationalitet och vad 

de associerar till sin syn på begreppet. Dessutom tas deltagarnas syn på sina egna 

nationaliteter upp samt vilken relevans de anser att deras upplevda nationalitet har för dem.  
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Definition av nationalitet 

Flera av de intervjuade respondenterna (Teodor, Nina, Zion, Charlotte och Molly) associerade 

begreppet nationalitet till språk. Charlotte menade till exempel att hon inte kan kalla sig 

portugis eftersom hon inte kan portugisiska, även om hon bor i Portugal. Teodor menade att 

han är svensk och portugis: ”Därför att jag kan de språken väldigt bra.” Nina funderade på om 

hon har en thailändsk nationalitet även fast hon inte är född där: ”Några säger också 

thailändsk och jag kommer inte från Thailand men ändå pratar thailändska.” Molly ansåg att 

begreppet handlar om, förutom vilket språk man pratar, vart man bor och vart man är född. 

Även Wilma, Nina och Jakob kopplade begreppet till födelseland, eller det land man kommer 

från. Nina uttryckte sig så här: ”Många säger att jag är svensk och det är jag för jag kommer 

ifrån Sverige”. Jakob menade att han är svensk: ”Eftersom jag är född i Sverige, eftersom jag 

har bott i Sverige längre än jag bott här.” Jakob antydde alltså även att hur länge man bott på 

en plats kan avgöra ens nationalitet. Charlotte och Molly uttryckte att en människas 

nationalitet även har att göra med kultur. Charlotte ansåg att det handlar om en förståelse för 

kulturen i det land man bor i; ”att man känner till kulturen och att man förstår vad de tycker 

om och förstår hur de pratar”. Molly formulerade sig liknande:  

Alltså jag är inte jättemycket portugis så eller… Jag kan ju inte prata så mycket 

portugisiska och jag har inte så mycket portugisiska vanor typ, så att… Jag är mer svensk, 

jag brukar laga typ svensk mat och så. […] Kanske om jag hade varit i en indisk familj 

kanske vi hade ätit mer indisk mat. 

Upplevd nationalitet 

Nästan alla intervjuade respondenter menade att deras nationalitet/-er är kopplad till det land 

de är födda i. Med detta menas alltså att Teodor, Nina, Jakob och Molly såg sig som svenska. 

Zion såg sig av samma anledning som portugis och Charlotte såg sig som norsk. Dock 

menade både Zion och Charlotte att de även är svenska, båda har en förälder med svensk 

nationalitet och kan svenska. Zion menade dessutom att en ”större del” av honom är svensk; 

”för att hela min släkt är svensk, pappa har inte så många kvar i släkten, jag har mer släkt i 

Sverige”. Teodor som har en portugisisk/brasiliansk vårdnadshavare såg sig även som 

portugis. Dessutom berättade Molly att hon kallar sig för portugis när hon är i Sverige ibland, 

även fast hon bara har vårdnadshavare med en svensk nationalitet. Nina menade att hon också 

är thailändsk då hon kan thailändska. Wilma, som är yngst bland respondenterna och bott i 

Portugal kortast tid, var den enda som uttryckte att hon aldrig funderat över sin nationalitet. 

Hon har varken kallat sig för portugis eller svensk, trots att hon har en vårdnadshavare från 

vartdera land. 

Nationalitetens betydelse 

Teodor, Nina och Molly menade att vilken nationalitet de tillhör inte är så viktigt för dem. 

Wilma uttryckte att nationaliteten kan ha viss betydelse: ”Jag kanske vill vara svensk […], om 

jag skulle födas i något annat land som inte har någon mat, […] då skulle jag nästan dö 

kanske.”  

Molly berättade också att hon inte tror att hennes nationaliteter har påverkat hennes 

personlighet, dock menar hon att de kulturer hon har stött på har påverkat vad hon är van vid. 

Charlotte och Jakob trodde att deras födelseland kan ha påverkat deras identitet. Charlotte 

menade att hennes norska identitet till exempel påverkar kan ha påverkat vad hon ”tycker 

om”. Charlotte, Jakob och Molly är äldst bland respondenterna, flyttat till Portugal och bott 

där längre tid än de flesta andra av studiens deltagare. 

Charlotte sa under intervjun att det för henne inte är ”så viktigt vart man kommer ifrån” men 

såg ändå en fördel med att kalla sig för norsk ibland, på grund av språkskillnader. Hon ansåg 
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att det är roligt när svenskar blir förvånade över att hon är norsk. Det är ibland också viktigt 

att berätta för svenskar att hon är norsk då det annars kan bli språkliga missförstånd. Även 

Zion ansåg att hans nationalitet har betydelse av språkliga orsaker: ”På ett sätt känns det bra 

för att det är liksom… Det är liksom enklare, för att nu, då kan jag prata svenska i Sverige och 

portugisiska här”. 

Sociala relationer och fritidsaktiviteter 

Alla respondenter menade initialt/framförallt att de trivs med sina vänner i Portugal, även om 

flera (Wilma, Nina, Charlotte, Jakob och Molly) av de berättade att de har färre vänner i 

Portugal än vad de hade i sitt födelseland. Teodor och Jakob var de deltagare som tvekade 

något på frågan. Teodor menade sedan att han trivdes med sina vänner i Portugal medan 

Jakob resonerade i omvänd ordning, han sa först att han trivs med sina vänner på skolan men 

ångrade sig sedan. Dock uttryckte Jakob intresse för att bli vän med en pojke som var ny i 

klassen. Molly berättar att hon hade fler vänner i Sverige, men även mer ”fiender”. Hon 

menade att Svenska Skolan Lissabon har få elever och att alla elever på skolan försöker vara 

snälla mot varandra. Charlotte berättade att det är mer komplicerat att träffa sina vänner i 

Portugal: ”Det är ju liksom inte lika lätt att bara gå ut och göra något nu, tycker jag, det känns 

lite otryggare och alla bor så himla långt ifrån varandra. I Norge så bodde typ alla grannar”. 

Teodor, som är född i Portugal, är den enda deltagaren i studien som nämnde att han har en 

portugisisk vän, en granne till honom.  

Wilma som bara är i Portugal några veckor per år och Nina som endast har bott i Portugal sex 

månader har inga fastlagda fritidsaktiviteter. Övriga respondenter dansar, spelar fotboll, tennis 

och/eller gitarr. De som spelar gitarr har en svensk lärare som kommer till skolan. De som 

spelar tennis gör antingen det med en privat lärare eller tillsammans med andra elever på 

Svenska Skolan Lissabon, samt föräldrar. Zion som dansar och spelar fotboll gör det på en 

internationell skola, laget består alltså av elever från olika länder, men inte av portugisiska 

barn.  
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SLUTSATSER 
Här redovisas de slutsatser som dragits i förhållande till studiens frågeställningar:  

- Vad har respondenterna för relation till den plats de bor på? 

- Har respondenterna relationer till andra platser än den plats de för närvarande bor på? 

- Vilka uttryck får den eventuella relationen till de platser respondenterna inte bor på? 

 

Deltagarna i studien ansåg att platser är viktiga för de av olika anledningar. Den vanligaste 

anledningen till varför de ser en plats som viktig baseras i huruvida de uppskattar det de 

brukar göra på platsen. Även familj, vänner, hur roingivande platsen är och hur mycket tid de 

spenderar på platsen påverkar hur betydelsefull en plats är för studiens deltagare. Några av 

respondenterna ansåg att det är viktigt vart i världen deras hem är. Det som bland annat 

spelade roll för respondenterna var språk, miljö, klimat, trygghet, igenkänning samt aktiviteter 

på platsen. Några av respondenterna menade att deras nationalitet kan ha påverkat deras 

identitet, ekonomiska förutsättningar eller språkliga förutsättningar.  

Respondenternas relation till sin bostad/bostadsort 
Endast de tre respondenter som bott längst i Portugal kallade sitt boende i Portugal för 

hemma, en av dessa är dessutom född i Portugal. Endast två av respondenterna menade att de 

hade goda kunskaper i det portugisiska språket, båda dessa har bott i Portugal en längre tid 

och har en portugisisk vårdnadshavare. Övriga deltagare uttryckte att språket är svårt att lära 

sig och att språkskillnaderna kan ge sociala svårigheter. Det fanns delade meningar om hur 

viktigt de ansåg att det är att lära sig portugisiska. Tre av studiens deltagare kunde kalla sig 

för portugiser, varav två av dem har en portugisisk vårdnadshavare. Den tredje av de är den 

äldsta bland respondenterna, hon menade att det händer att hon kallar sig för portugis när hon 

besöker Sverige. Resten av respondenterna skulle inte kalla sig för portugiser, även fast de har 

migrerat till Portugal och/eller har en portugisisk vårdnadshavare. Deltagarna i studien 

menade huvudsakligen att de trivs med sina vänner i Portugal men det är endast en av de som 

har en portugisisk vän. De flesta av respondenterna har strukturerade fritidsaktiviteter men det 

är främst tillsammans med andra elever på Svenska Skolan Lissabon eller från internationella 

skolor. 

Respondenternas relationer  
till och uttryck för andra platser 
Alla intervjuade respondenter nämnde sitt födelseland eller någon plats i födelselandet som en 

plats de kallar för hemma. De flesta deltagarna uttryckte en saknad efter sitt födelseland och 

alla respondenter ansåg att avståndet mellan deras födelseland och Portugal är långt. Endast 

två av studiens respondenter menade att de kan sakna Portugal ibland. Överlag hade 

deltagarna positiva upplevelser av att besöka sitt hemland men några av de menade också att 

det är annorlunda att vara besökare jämfört med att vara bofast i födelselandet. En av 

respondenterna nämnde även Thailand som en plats hon kallar för hemma. Hon har en 

vårdnadshavare från Thailand, varit där mycket och kan thailändska. Alla respondenter som 

reflekterat över sin nationalitet menade att de hörde till den nationalitet som är vanligast i 

deras födelseland, trots att de har migrerat till Portugal. Även den deltagare som är född i 

Portugal såg det som att han även tillhör en svensk nationalitet, trots att han aldrig har bott i 

Sverige. Den deltagare som har en vårdnadshavare med en thailändsk nationalitet såg sig även 

som thailändsk. 
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Deltagarna i den här studien visade att de har en mångfacetterad platstillhörighet på flera sätt, 

framförallt genom att det inte bara är en plats som de känner tillhörighet. De platser som 

betyder mest för de är placerade i olika länder. Flera av de kallar platser i olika länder för 

hemma och de flesta av respondenterna anger att de till hör mer än en nationalitet.   
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DISKUSSION 
I det här avsnittet diskuteras den platstillhörighet som studiens deltagare upplever, både till 

sin bostadsort och till andra delar av världen. Dessutom tas didaktiska konsekvenser upp och 

en metoddiskussion genomförs.  

Platstillhörighet 
En definition av platstillhörighet är att det är ett emotionellt band mellan platser och personer 

som kan påverkas av personens känsla av att höra hemma, att vara bekväm, att vara trygg 

och/eller igenkänning (Antonsich 2010, s. 122). Det här är något som delvis sammanstämmer 

med min studie; deltagarnas orsaker till varför de ansåg att en plats är betydelsefull bland 

annat kunde kopplas till familj/vänner, rofylldhet, tid som tillbringades på platsen, trygghet, 

igenkänning och känsla av att höra hemma. Dock nämnde respondenterna i min studie även 

att en plats kan vara betydelsefull om de får vara ensamma på platsen, de har positiva minnen 

från platsen och om en plats är estetiskt tilltalande. Det här kan kopplas till Antonsichs (2010, 

s. 125) syn på att känna sig hemma, som beror på personliga referenser som familj och 

minnen. Alla orsaker som min studies respondenter nämner kan eventuellt ses som 

undergrupper till de kategorier Antonsich (2010, ss. 122, 125) pekar på. Jag menar att 

platstillhörighet och en känsla av att höra hemma är nära sammankopplade. 

Den vanligaste orsaken till att deltagarna i min studie ansåg att en plats var betydelsefull hade 

dock att göra med om de tycker om det de brukar sysselsätta sig med på den specifika platsen. 

Även flera andra tidigare studier visar (ex. Hayward 1975;Low & Altman 1992, se Terrazas-

Carrillo, Hong & Pace 2014, s. 694) samma sak.  

Något som är värt att notera att de äldsta deltagarna i studien bland annat definierade 

begreppet hem som ett boende, ett någon form av hus och/eller den plats där en spenderar 

mest tid. Några av dem nämnde också andra faktorer, som trygghet eller familj. De yngre 

respondenterna beskrev endast begreppet på ett mer abstrakt vis, genom att associera till bland 

annat familj och trygghet. En orsak till det här skulle till exempel kunna vara att de äldre 

respondenterna är mer noggranna med att föra in teoretiska och inte endast känslomässiga 

resonemang. 

Tillhörighet till den plats de bor på 

Tidigare studier har visat att barn har lätt för att skapa ett klimat där lokala och globala 

kulturer kan mötas på en och samma plats (Massey 1998, se Cole 2009, s. 26). Samtidigt 

verkar det enligt deltagarna i min studie som att de inte möter den portugisiska kulturen i 

någon högre utsträckning. Endast en av respondenterna av uttryckte att han hade en 

portugisisk vän och de flesta av de som har migrerat till Portugal uttrycker att de inte kan så 

mycket portugisiska. Flera av studiens respondenter menar att de inte skulle kalla sig för 

portugiser och det är endast de tre respondenter som har bott längst (eller fötts) i Portugal som 

tog upp sitt hem i Portugal som en plats de skulle kalla för hemma. Det här är trots att 

eleverna på Svenska Skolan Lissabon både får undervisning i portugisiska och i den övriga 

undervisningen får lära sig om det lokala samhället och kulturen, utöver det svenska samhället 

och kulturen. Det kan vara så att min studie sammanstämmer med det som Ledger (2016, ss. 

28-31, 36f) kom fram till; att internationella skolor bli som egna enklaver, frånskilda det 

lokala samhället och den lokala kulturen. Även Christensen och Jensen (2011, ss. 146, 153) 

visar på att migranters rötter kan följa med vid flytten, genom till exempel kultur och sociala 

relationer. 
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Det var de deltagare som hade bott längst, eller är födda, i Portugal som nämnde sin bostad i 

Portugal som en av de platser de kallar för hemma. En förklaring till det skulle kunna vara att 

det tar tid att utveckla en känsla av tillhörighet på en ny bostadsort, även för barn. Detta skulle 

kunna bekräftas av Terrazas-Carrillo, Hong och Pace (2014, s. 695) som menar på att det är 

vanligt att internationella studenter går igenom en process innan de skapar en meningsfull 

relation till sin nya bostadsort. Att det enbart är tre respondenter (varav två av dem har en 

portugisisk vårdnadshavare) skulle kalla sig för portugiser skulle kunna styrka den tolkningen. 

En annan orsak skulle kunna vara att de respondenter som inte benämnde någon plats i 

Portugal som hemma, under intervjun funderade mycket på de platser de saknar och känner 

sig nostalgisk kring. Eventuellt känns deras bostadsort i Portugal så pass hemma att den inte 

är värd att nämna, den nu ses mer som vardag. Dessutom skulle det kunna vara så att de 

respondenter som upplever att de har bristande kunskaper i det portugisiska språket får något 

svårare att känna tillhörighet till sin bostadsort. Dock motbevisas detta av Teodor som pratar 

flytande portugisiska men ändå inte nämnde någon plats i Portugal som en plats han kallar för 

hemma.  

Mångfacetterad platstillhörighet 

Resultatet antyder att elever på svensk utlandsskola upplever en mångfacetterad 

platstillhörighet vilket blir tydligt genom att respondenterna överlag bor på en plats de 

generellt trivs på, samtidigt som de känner tillhörighet till platser i andra länder. Studiens 

resultat stämmer överens med det som Christensen och Jensen (2011, s. 147) pekar på; att det 

finns ett förhållande mellan människors rötter och förflyttningar, vilka också påverkar en 

individ och dennes identitet parallellt). Brown & Perkins (1992, ss. 288) menar att en ökad 

platstillhörighet på en ny bostadsort medför att relationen till sin tidigare bostadsort med tiden 

blir svagare. Det verkar inte som att det stämmer in på min studies deltagare då de fortfarande 

upplever en stark platstillhörighet till sitt födelseland, oavsett hur länge de har bott i Portugal. 

Men eftersom studien inte jämför respondenternas individuella platstillhörighet över tid är går 

det här inte att påstå säkert.   

Min studie visar att flera av respondenterna kallar hela sitt födelseland eller en hel stad i sitt 

födelseland för hemma. De deltagare som kallar någon plats i Portugal för hemma syftar då på 

sin bostad. Det här skulle kunna bero på att flera av de inte har kvar någon bostad i 

födelselandet. Dock skulle det även kunna liknas med de migranter i Danmark som upplevde 

en tillhörighet till sitt nya närområde men inte till Danmark som nation, vilket eventuellt kan 

handla om att de inte har haft möjlighet att lära känna större delar av landet. En annan 

bakgrund till att deltagarna i min studie inte kallar hela sin bostadsort eller hela Portugal för 

hemma skulle kunna kopplas till Antonsich (2010, s. 120) som menar att känslan av att höra 

hemma kan övergå till en social markör där identitet och till exempel hemland blir nära 

sammankopplat. Eventuellt är det också av den här anledningen som alla deltagare som 

reflekterat över sin nationalitet anser att de tillhör en svensk, norsk eller thailändsk 

nationalitet trots att de har migrerat från sitt födelseland, eller endast har en vårdnadshavare 

som anser sig tillhöra den nämnda nationaliteten. Dock definierar deltagarna i denna studie 

främst begreppet nationalitet utifrån vilka språk de besitter eller utifrån det land man föds i. 

Enligt deltagarnas egna definitioner är de flesta av respondenterna alltså inte portugiser, även 

om de till exempel har bott i Portugal en längre tid eller har ett portugisiskt medborgarskap. 

Det här skulle alltså kunna vara en förklaring till varför vissa av respondenter utrycker en 

större tillhörighet till Sverige eller en plats i Sverige, jämfört med Portugal. Detta stämmer 

överens med Bielewskas och Jaskułowskis (2017, s. 343) som menar att arbetsmigranter 

behåller en stark känsla av tillhörighet till sitt födelseland (om det nu går att jämföra 

arbetsmigranter och elever på svensk utlandsskola).  
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Ytterligare en förklaring till varför fler av respondenterna definierar sin nationalitet främst 

utifrån födelseland skulle kunna kopplas till Piagets och Weils (se Quintana 2012, s. 15) syn 

på den process barn kan gå igenom när de utvecklar en medvetenhet om sin nationalitet. Det 

skulle alltså kunna vara så att de flesta deltagarna i studien inte uppnått det sista steget; att bli 

medveten om hela den nation de lever i. I stället kanske studiens deltagare främst ligger på det 

andra utvecklingssteget – att de definierar sin nationalitet utifrån det dom upplever som nära 

och familjärt. Den yngsta respondenten i studien berättade att hon aldrig hade funderat över 

sin nationalitet tidigare och eventuellt skulle det kunna betyda att hon är i det första 

utvecklingssteget som domineras av egocentrism. Dock kan det vara så att de här 

utvecklingsstegen är svår att applicera på barn som migrerat från sitt födelseland. Dessutom 

verkar den yngste av studiens deltagare ha en medvetenhet om nationer och globala frågor på 

andra sätt då hon visar förståelse för att människor från olika delar av världen växer upp med 

olika förutsättningar. Även Quintana (2012, ss. 14, 27) pekade på att det finns en korrelation 

mellan ålder och graden av identifiering med en nationalitet samt att deltagarnas medvetenhet 

om sin nationalitet inte verkade förändras beroende på hur länge de bott i USA. Min studie 

kan inte bekräfta att deltagarnas ålder påverkar platstillhörigheten. I stället verkar det vara 

språkkunskaper och vårdnadshavarnas nationalitet som spelar roll för deltagarna när de 

reflekterar över sin nationalitet.  

Didaktiska konsekvenser  
Resultatet i den här studien skulle kunna leda till framförallt två didaktiska konsekvenser. Den 

ena handlar om att undervisningen på svenska utlandsskolor i högre grad bör innehålla fler 

moment som leder till att platstillhörigheten i det fysiska närområdet kan öka. Den andra 

innebär att lärare på svenska utlandsskolor bör vara medvetna om att det är troligt att eleverna 

har en mångfacetterad platstillhörighet, eller hitta en strategi för att få reda på vilken form av 

platstillhörighet eleverna upplever.  

Om undervisningen på en svensk utlandsskola öppnar upp för en större delaktighet i 

närområdet kan eventuellt skolan fungerar mindre som en sluten enklav i samhället. Det här 

skulle kunna genomföras genom att skolan deltar i lokala traditioner och evenemang. Ett 

annat sätt skulle kunna vara att öppna upp för samarbeten med lokala skolor eller uppmuntra 

eleverna till att bli aktiva i strukturerade fritidsaktiviteter där även barn födda i Portugal 

deltar. Dessutom är fortsatt och effektiv undervisning i portugisiska självklart en fördel. 

Enligt Semken (2005, ss. 149, 151f, 154) kan platsbaserad undervisning (”place-based 

education”), vara värdefull för att öka elevers känsla av tillhörighet på den plats de bor på. 

Den här typen av undervisning utgår från platsers fysiska, historiska, kulturella och 

socioekonomiska egenskaper och innehåller utomhusundervisning i det lokala området. 

Undervisningsformen innebär att lärandet uppstår i en autentisk kontext vilket kan öka 

elevernas känsla av att undervisningsinnehållet är meningsfullt och relevant. Platsbaserad 

undervisning har visat sig leda till att eleverna lär sig mer effektivt, uppskattar kulturell 

mångfald mer, får ökad motivation och fördjupar sin förståelse för samhällsfrågor jämfört 

med traditionell undervisning. Det verkar även som att platsbaserad undervisning kan öka 

ditflyttade studenters intresse för sitt (nya) närområde. För att ytterligare göra undervisningen 

meningsfull kan de dessutom få möjligheten att studera den ort de flyttat ifrån eller andra 

platser som de som individer upplever som meningsfulla. Även Ariani (2017, ss. 63, 81f) 

visar på att det finnas ett positivt samband mellan en elevs lärande, sociala relationer i den 

lokala kulturen samt en grundad platstillhörighet.  

För att elever ska uppleva till exempel samhällsundervisningen som meningsfull kan det vara 

betydelsefullt om eleverna får lära sig om de platser som är vardagsnära för just dem (förutom 

undervisning om närområdet och globala samband). Det kan vara av betydelsefullt om lärare 
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inte tar för givet vilka platser eleverna har starka relationer till, det kan se helt annorlunda ut 

än vad vi förutsätter. Studien kan ge verksamma lärare en indikation på vilken form av 

relation till olika platser barn på svensk utlandsskola kan uppleva. Dessutom kan studien 

användas som en modell för hur man som lärare kan ta reda på mer om var och på vilket sätt 

eleverna upplever platstillhörighet. Om det är så att eleverna i en klass upplever en 

mångfacetterad platstillhörighet kan det vara värdefullt att föra in undervisningsmoment som 

behandlar dessa platser, för att förhoppningsvis alla elever ska uppleva undervisningen som 

meningsfull för just dem. För att kunna föra in detta i undervisningen krävs det att läraren tar 

reda på vilka platser eleverna känner tillhörighet till. Ett sätt att ta reda på det är till exempel 

genom att låta eleverna måla bilder som föreställer de platser som betyder mest för de och 

sedan låta eleverna berätta om sina bilder.  

Metoddiskussion 
Studiens giltighet ökar genom att metod är beskriven samt på grund av att tidigare forskning 

är kritiskt granskad. Studien har få deltagare vilket innebär att resultatet endast kan ge en 

indikation kring hur elever på svensk utlandsskola upplever platstillhörighet. Studien baseras 

på semistrukturerade intervjuer vilket visar på mer omfattande resultat per individ. På så vis 

kan resultatet visa på hur deltagarna resonerar och hur olika påståenden hänger samman. Jag 

som intervjuare får möjlighet att ställa följdfrågor och djupgående sätta mig in i 

respondentens sätt att tänka. En nackdel med den här typen av intervjuer är, som även 

Mendoza & Morén-Alegret (2013, s. 778) pekar på, att de endast ger indikationer på hur 

någon upplever något i en viss kontext och i en viss tid. Metoden visar också enbart ett 

resultat vid en given tidpunkt, inte förändringar över tid. 

Urvalsgruppen är liten och kan inte representera alla elever på svenska utlandsskolor, inte 

heller alla elever på Svenska Skolan Lissabon. Därför kan studiens resultat endast ge 

indikationer eller exempel på hur några elever på svensk utlandsskola upplever 

platstillhörighet. Studiens resultat kan även ge en bakgrund och en inblick i ämnet som 

eventuell framtida forskning kan bygga vidare på. Dessutom genomfördes ett stratifierat urval 

vilket kan innebära att resultatet får lägre kvalitet. Samtidigt kan ett slumpmässigt urval även 

leda till att många i urvalsgruppen har liknande bakgrunder. För en studie i den här 

omfattningen var det enligt mig värdefullt att medvetet ta in deltagare med olika bakgrunder, 

med förhoppningen att få in olika perspektiv på ämnet. Dock blev det inte så stor variation 

mellan respondenterna om man utgår från hur lång tid de bott i Portugal. Detta berodde på att 

det inte fanns någon större variation mellan eleverna på skolan och dessutom fick det här 

urvalskriteriet bortprioriteras till förmån för till exempel vårdnadshavarnas nationalitet.  

Det finns en viss risk att respondenternas teckningar inspirerades av mina teckningar i högre 

grad än vad syftet var. En svårighet med intervjuerna var också att respondenternas 

sinnesstämning för stunden troligen påverkade deras sätt att tänka och resonera. En 

respondent blev till exempel nedstämd när han/hon under intervjun fick samtala om sitt 

födelseland så pass mycket och började därmed sakna sitt födelseland mer. Hans/hennes 

inställning till sin relation med Portugal blev därmed allt mer negativ under intervjun, även 

om han/hon eventuellt inte ser så pass negativt på sin bostadsort vanligtvis. Det är sannolikt 

att flera av de intervjuade eleverna hamnade i nostalgiska funderingar på grund av att de 

påmindes om sitt födelseland eller andra platser som betyder mycket för dem, men som de 

inte har möjlighet att besöka så ofta.  
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BILAGA 1 

De svenska utlandsskolorna finns i länderna: 

• Belgien 

• England 

• Frankrike 

• Kenya 

• Mocambique 

• Portugal 

• Ryssland 

• Saudi-Arabien 

• Spanien 

• Tyskland 

• Österrike 

(Skolverket 2016). 
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BILAGA 2 

 

 

Informationsbrev  8/2-18 

Till vårdnadshavare med barn på Svenska Skolan Lissabon 

Jag heter Emilia Fichtelius och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 

Högskolan i Borås. Under sista terminen genomför vi ett examensarbete. Syftet med min 

studie är att undersöka i vilken grad elever på en svensk skola utomlands upplever 

platstillhörighet. Jag kommer att undersöka detta genom att intervjua elever på Svenska 

Skolan Lissabon. Intervjuerna kommer att vara utformade som ett öppet samtal om de platser 

som eleven tycker mycket om, samt vägen och avståndet mellan dessa platser. Intervjuerna 

kommer utgå från bilder eleverna kommer få måla under en lektion jag kommer att hålla i. 

Målningarna ska föreställa de platser som betyder mest för dem, det kan till exempel vara en 

plats de har roligt på, känner sig trygg på eller kan slappna av på. Intervjuerna kommer att 

spelas in och jag kommer ev. filma bilderna och elevens händer medan vi pratar om 

teckningarna, jag kommer alltså inte filma den som blir intervjuad i övrigt. 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på elever och pedagoger kommer används så att allas identiteter 

skyddas.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till era barns 

klassföreståndare. För att övergripande få en förståelse för elevernas situation ber jag er även 

att lämna in en liten enkät om er bakgrundinformation. När jag har fått tillbaka 

samtyckesblanketter och bakgrunds-enkäter från er gör jag ett (troligen slumpmässigt) urval 

kring vilka elever som sedan kommer att intervjuas.  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på xx@student.hb.se 

eller mobilnummer +46-xxx.   

Med vänliga hälsningar 

Emilia Fichtelius  
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BILAGA 3 

 

 

Samtyckesblankett  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 

som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Barnets namn och årskurs 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare   Namnförtydligande 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare   Namnförtydligande 

 

 

 

Datum: _________________________ 
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BILAGA 4 

 

 

Bakgrundsinformation 

 

Skolbarnets tid i Portugal:  

 

Skolbarnets födelseland:   

 

Vårdnadshavarnas nationalitet: 

 

 

 

 

 

Orsak till vistelse i Portugal:  

 

 

 

 

 

 

Antal platser skolbarnet har bott i:  

 

Antal länder skolbarnet har bott i:  

 

Planerad vistelsetid på nuvarande 

bostadsort: 
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BILAGA 5 

Wilmas bilder: 

 

 

Viktors bilder: 
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Ninas bilder: 

 

 

Zions bilder: 
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Charlottes bilder:  

 

 

Jakobs bilder: 
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Mollys bilder: 
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BILAGA 6 

(Frågorna varierade lite beroende på respondentens bakgrund).  

Introduktion 

Jag berättar för respondenten att det inte finns några rätt eller fel på mina frågor, i stället 

handlar det om deras personliga tankar och känslor. Jag berättar också om att jag kommer 

spela in intervjun och filma lite och att detta enbart är för min egen skull, för att jag ska 

komma ihåg vad vi pratar om, och att detta sedan kommer raderas. Jag meddelar också 

respondenten om att deras namn kommer bytas ut till ett påhittat namn samt att de har rätt att 

avbryta intervjun när de vill. Till sist berättar jag kort om intervjuns upplägg och dess tre 

delar. 

Del 1 

1. Vad är föreställer dina teckningar?  

2. Varför är de här platserna viktiga för dig? En plats i taget. 

3. Hur känns det är du ser dina teckningar och tänker på de här platserna?  

4. Finns det platser som du ofta besöker men som du valt att inte rita? Hur kommer det 

sig att du inte ritade dem? 

Del 2 

1. Modellera.  

2. Eleven gör mental karta. 

3. Varför satte du dina platser just så här?  

4. Hur känns det när du ser din mentala karta? Hur känns det att den här platsen ligger 

långt bort/nära de andra platserna?  

5. Hur känns det att förflytta dig mellan de olika platserna? Hur förflyttar du dig oftast 

mellan platserna?  

6. Var skulle du placera (jag nämner någon/några av de platser eleven nämnde i del 1, 

punkt 4) på din mentala karta. Hur känns det? 

Del 3 

1. Vilka platser kallar du för ”hemma”? 

2. Vad är ett hem enligt dig? 

3. Är det viktigt för dig var i världen ditt hem är? 

4. Hur är det att bo i Portugal? Känner du dig hemma? Känner du dig annorlunda här 

ibland? Känns det annorlunda här nu jämfört med när du var ny här? 

5. Trivs du med dina vänner här i Portugal? Har du vänner att leka med på fritiden? Hur 

är detta annorlunda jämfört med när du bodde i Sverige? Har du några vänner här i 

Portugal som inte går på Svenska Skolan? Vad gör du på fritiden här i Portugal? 

6. Hur mycket portugisiska kan du? Vilket språk använder du i till exempel affären eller 

på en restaurang? Hur känns det att (inte) kunna så mycket av det språk som talas mest 

här i Portugal? 

7. Hur känns det när du besöker Sverige? Känns det annorlunda att vara i Sverige nu 

jämfört med innan du flyttade till Portugal? 
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8. Utifrån de nationaliteter som är ifyllt i enkäten: Skulle du kalla dig för 

svensk/portugis/…? Varför kallar du dig just det? Varför skulle du inte kalla dig för…? 

Är det viktigt för dig att se dig själv som…? 
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