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Abstract: This essay examines how teachers in upper secondary school, who teach 

religion, understand and approach their mission to socialize students in a 

xenophobic context and how they meet xenophobic expressions from students in 

the classroom. This essay also includes a power perspective and investigates how 

an exercise of power is expressed in the teachers’ approach and strategies. Six 

teachers from six different schools in southeast Sweden are interviewed. The results 

of this study show that the teachers experience that their mission includes a position 

against xenophobia. The teachers have an unproblematic approach to supporting 

and advocating the values of the curriculum. They however don’t experience that 

the curriculum gives any concrete guidelines for practical work. Instead they feel it 

is up to them to figure out how to handle xenophobic expressions. In the teachers’ 

treatment of students who express xenophobia three main strategies could be 

observed, an open discussion with necessary ”game rules”, enlightenment and 

gently and relational leadership. The analysis of power points towards an exercise 

of power which is strongly colored by the democratic values of the Swedish school 

system. The power that is expressed in the teachers’ approach and strategies is 

subtle and can be compared with Bourdieu’s idea of symbolic violence. 

Nyckelord: Främlingsfientlighet, skola, religionskunskap, demokrati, makt, 

symboliskt våld  

  

Introduktion  

Via olika medier stöter vi dagligen på alarmerande rapporteringar och varnande ord om en allt 

mer utbredd främlingsfientlighet i ett flertal länder. Sverige är ett av dem. Det som främst går 

att bevittna är en utveckling där uttryck av främlingsfientliga åsikter ökar i samband med 

invandring och där högerextrema partier får allt större stöd och inflytande. Många gånger riktas 

fientligheten särskilt mot islam och muslimer, vilket har gjort att även begreppet islamofobi har 

börjat användas.1 Till följd av den samhällsutveckling som sker i Sverige menar Haraldsson 

Sträng att förväntningar ökar på den svenska skolan att förankra toleranta värderingar och bidra 

till en framtida förändring.2 Vid läsning av skolans nuvarande läroplaner och värdegrund är det 

tydligt att skolan ska ta ställning mot främlingsfientlighet. På ett indirekt vis gör skolan detta 

genom att värdegrunden bland annat förespråkar att elever ska kunna respektera skillnader vid 

samspel med andra människor och inse värdet av att leva i en kulturell mångfald. I 

värdegrunden står det också att skolan ska motverka kränkningar och diskriminering utifrån 

bland annat etniskt tillhörighet och religion. Själva begreppet främlingsfientlighet nämns dock 

också i följande mening; ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser.” När det gäller ämnet religionskunskap, där 

främlingsfientlighet kan förväntas komma till uttryck, framkommer indirekt likaså en uppgift 

                                                           
1 Elmeroth 2008: 7, 52  
2 Haraldsson Sträng 2016: 7 
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att motverka främlingsfientlighet. I ämnesplanen för gymnasieskolan beskrivs 

religionskunskapen ha som syfte att ge elever en beredskap att leva i ett mångfaldssamhälle och 

utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.3 Utifrån skolans huvudsakliga 

styrdokument kan skolan och dess lärare alltså beskrivas ha ett socialiserande uppdrag i relation 

till främlingsfientlighet. Religionslärare kan i sin tur betraktas ha ett stort ansvar att forma en 

undervisning som är genomsyrad av detta uppdrag.  

Att det för huvud taget ställs förväntningar på den svenska skolan att förankra toleranta 

värderingar och bidra till en framtida förändring kan bero på att skolan har en viktig 

socialiserande funktion i samhället, som kommer till uttryck i ”det demokratiska uppdraget”. 

Detta uppdrag innebär att skolan genom fostran av elever ska utveckla dem till aktiva 

medborgare i det svenska demokratiska samhället. I detta ingår att elever ska tillägna sig både 

grundläggande demokratiska värderingar som tolerans, jämlikhet och respekt för mänskliga 

rättigheter, demokratiska förmågor så som källkritiskt tänkande och kommunikationsförmåga 

samt kunskaper om samhälle och politik.4 Skolan är i detta hänseende inte är en värdeneutral 

plats. Läroplanens budskap är istället att skolan på ett aktivt sätt ska påverka elever till att 

förankra just de grundläggande värden som just det svenska samhället vilar på.5 För att förankra 

dessa värden förväntas lärare bedriva ett värdegrundsarbete. När värdegrunden ska omsättas i 

praktiken möter dock ofta lärare en rad problem. I allmänhet kritiseras ofta styrdokumenten och 

dess riktlinjer för att vara för abstrakta och vaga och det kan vara oklart vad man som lärare 

konkret ska göra i det praktiska arbetet. Studier visar därför en stor variation i lärares tolkning 

och användning av styrdokumenten.6  

Värdegrundsarbetet kan också problematiseras utifrån att läroplanen innehåller paradoxer och 

motstridiga mål på grund av skolans komplexa funktion.7 Sådana kan, enligt Runfors, 

exempelvis observeras i läroplanens sätt att både förespråka kulturell mångfald och en fostran 

i enighet med oförhandlingsbara värden. Å ena sidan ska mångfald respekteras och värdesättas 

och å andra sidan har skolan utnämnt vissa värden som överordnade andra.8 Orlenius synliggör 

samma problematik när han pekar på att skolan faktiskt ska påverka elever till att bli 

demokratiska medborgare på ett sätt som kan likställas med indoktrinering, samtidigt som 

skolan enligt värdegrunden ska vara öppen för och ge möjlighet till skilda uppfattningar. 

                                                           
3 Skolverket 2011: 5, 11, 137 
4 Ekman & Pilo 2012: 7, 59 
5 Elmeroth 2008: 141 
6 Ekman & Pilo 2012: 12, 68 
7 Ljungberg 2005: 175 
8 Runfors 2006: 140, 141    
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Orlenius frågar sig då om den demokratiska grunden som skolan vilar på innebär att skolan ska 

påverka elever till att ”tänka rätt” eller ”tänka fritt”.9  

När det kommer till att bemöta och hantera främlingsfientlighet som religionslärare är det inte 

konstigt om det förekommer en hel del frågetecken. Till skillnad från när det rör rasistiska 

uttryck, där det finns tydligare riktlinjer på grund av lagstiftning, är det inte lika självklart hur 

man ska hantera andra främlingsfientliga uttryck. Vad innebär skrivelserna i läroplanen mer 

konkret för det praktiska arbetet? Som blivande lärare i religionskunskap ställer jag mig också 

frågan om hur tillåtande man kan vara i sin undervisning och vid diskussioner med elever. Hur 

kan demokratiska värden som yttrandefrihet och öppenhet inför skilda uppfattningar 

förespråkas samtidigt som andra oförhandlingsbara värden, exempelvis rörande allas lika värde, 

tolerans och respekt, ska förankras hos elever? Hur ska dessutom främlingsfientliga uttryck 

kunna tillåtas samtidigt som det inte får förekomma någon kränkande behandling i skolan? 

Den här studien undersöker hur ett antal gymnasielärare i religionskunskap tolkar och förhåller 

sig till skolans socialiserande uppdrag i relation till främlingsfientlighet. Vidare undersöker den 

hur lärarna väljer att bemöta främlingsfientliga uttryck som kan uppkomma från elever under 

religionsundervisningen. Som ytterligare ett led i undersökningen kommer lärarnas 

förhållningssätt och strategier att studeras i ljuset av ett maktperspektiv på lärarrollen och 

skolan som institution. Själva syftet med studien är att synliggöra religionslärares sätt att tolka 

läroplanen och yrkesmässigt förhålla sig till främlingsfientlighet i praktiken. En sådan kunskap 

är värdefull som riktlinje för arbetet som religionslärare med tanke på att främlingsfientliga 

åsikter tenderar att komma till uttryck i undervisningen. Yrkesprofessionaliteten kräver likaså 

att läroplanen analyseras på ett kritiskt sätt och sätts i relation till den vardagliga praktiken.10  

Studiens maktperspektiv har även det en viktig funktion, det vill säga att till viss del synliggöra 

och medvetandegöra skolans och lärares maktutövning. Det är viktigt att vara medveten om den 

automatiska maktposition som lärare har och om vilken makt skolan utövar som institution, 

även om den vilar på demokratisk grund. Maktutövningen kan nämligen betraktas som en 

yrkesetisk fråga. Åsa Bartholdsson, docent i pedagogisk verksamhet, uttrycker vikten av att nå 

förståelse av skolans förhållande till makt på följande sätt: ”Om man inte känner igen sin egen 

handling som maktutövning – hur ska man nå insikt om när den missbrukas?”.11 Den här 

studiens belysning av maktutövning bör förstås som ett sätt att nå större förståelse för 

                                                           
9 Orlenius 2016: 25 
10 Ibid. 24 
11 Bartholdsson 2008: 194 
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yrkesrollen som lärare, där makt på ett oundvikligt och rent av naturligt sätt präglar relationen 

med elever och bör synliggöras för att hanteras på ett yrkesetiskt sätt.   

Den här undersökningen söker svar på följande frågeställningar: 

 Hur tolkar och förhåller sig sex gymnasielärare i religionskunskap till sitt socialiserande 

uppdrag i förhållande till främlingsfientlighet? 

 Hur beskriver lärarna att de bemöter främlingsfientliga uttryck från elever i sin 

undervisning? 

 På vilka sätt kommer maktutövning till uttryck i religionslärarnas beskrivningar av deras 

förhållningssätt och bemötande?  

 

Bakgrund 

I följande avsnitt definieras främlingsfientlighet och andra relevanta begrepp. Därefter 

presenteras en översikt av det nuvarande forskningsläget och de teorier, uppkomna ur denna 

forskning, som studiens analys tar utgångspunkt i.  

Främlingsfientlighet är ett begrepp som används för att beteckna en negativ attityd, grundad på 

rädsla och oro, gentemot det som upplevs okänt och främmande och hotar det som är invant 

och tryggt.12 Till skillnad från begreppet rasism, som är en åskådning baserad på ideologiska 

föreställningar om att människor kan grupperas utefter olika biologiska raser med olika värde, 

innebär främlingsfientlighet snarare ett avståndstagande på grund av kulturella skäl istället för 

fysiska. Rasism och främlingsfientlighet innebär på en teoretisk nivå alltså inte samma sak, men 

används i vardagligt tal ofta synonymt med varandra eftersom främlingsfientlighet kopplas ihop 

med invandrare och etnicitet.13 Ett tredje begrepp, islamofobi, betraktas som en form av 

främlingsfientlighet, men som utmärker sig på det sättet att den är riktad mot just gruppen 

muslimer och innefattar både rädsla och ett medföljande förtryck.14 Antisemitism kan på samma 

sätt förklaras som en form av främlingsfientlighet, men som istället är riktad mot judar.15 

Som lyfts tidigare är det oftast läroplanens abstrakta riktlinjer och lärares varierande tolkningar 

som uppmärksammas när lärare blir frågade om sitt värdegrundsarbete. Aino Dahl, lärare och 

tillfällig forskare vid Umeå universitet, och Marcus Lundgren, sociolog, visar i sin 

                                                           
12 Allmänna barnhuset 1993: 6-9, 15 
13 Nationalencyklopedin 2017 
14 Elmeroth 2008: 52 
15 Nationalencyklopedin 2017 



 

5 

 

undersökning att lärares uppfattning om värdegrunden inte är tydligt definierad. I den 

vardagliga praktiken verkar dessutom värdegrundsarbetet hos lärarna styras av en individuell 

känsla av vad som är rätt och fel, något de kallar för ”sunt förnuft”.16  

Emma Arnebacks, lektor i pedagogik, fokuserar i sin avhandling på skolors 

likabehandlingsplaner och kartlägger olika handlingsinriktningar vid bemötande av 

främlingsfientlighet i skolan. Avhandlingens resultat visar bland annat fyra 

handlingsinriktningar som är vanliga vid skolors förebyggande arbete. För det första är det 

vanligt med en förmedlande handlingsinriktning där skolan dels förespråkar en 

kunskapsförmedling, eftersom främlingsfientlighet anses förknippad med okunskap, och dels 

en värdeförmedling av önskvärda värderingar som exempelvis allas lika värde, individers 

okränkbarhet och solidaritet. I likabehandlingsplanerna är det också vanligt förekommande med 

en demokratiserande handlingsinriktning där elevers inflytande förespråkas samt en prövande 

kommunikation, det vill säga diskussioner där olika synsätt får lyftas och ställas mot varandra. 

Ofta förespråkar likabehandlingsplanerna likaså en omsorg av eleverna, relationer präglade av 

en ömsesidighet respekt och en solidarisk känsla på skolan, vilket Arneback kallar för 

relationell handlingsinriktning. Vikten av att respektera eleverna motiveras utifrån att de som 

möts av respektlöshet tenderar att i sin tur bemöta andra på samma sätt medan solidaritet på 

skolan anses vara en framgångsrik strategi då en gemenskap ofta förhindrar kränkande 

behandling. Den fjärde handlingsinriktningen som Arneback lyfter kallas för normkritisk 

handlingsinriktning och handlar om att balansera de röster som kommer till uttryck i läromedel 

och analysera skolans normerande strukturer.17   

Gunnel Colnerud är professor i pedagogik. I antologin Skolans moraliska och demokratiska 

praktik beskriver hon hur det i huvudsak går att observera tre vägar i lärares sätt att tillämpa 

värdegrunden och ägna sig åt en moralisk påverkan i enighet med skolans normer och värden. 

Den ena vägen kallar Colnerud för moralisk instruktion. Som en fostrande lärare handlar det 

här om att tala om vad som är tillåtet och inte. Vid ett uppvisande av önskvärda beteenden kan 

moralisk instruktion ta sig uttryck genom ett visat gillande och beröm, men det används oftast 

som ett auktoritärt ingripande i upprörda situationer när elever gör något som inte är tillåtet och 

får en tillsägelse. Den andra strategin som lärare tenderar att använda för att utöva moralisk 

påverkan är moralisk konversation. Denna kännetecknas av att lärare och elever tillsammans 

undersöker moraliska frågor som dyker upp genom att diskutera, utreda och ta ställning. Under 

                                                           
16 Dahl & Lundgren 2006: 292, 300 
17 Arneback 2012: 99-116 
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samtalen har läraren en ledarposition men ger utrymme för elevers åsikter och argument. 

Konversationen har som mål att synliggöra olika uppfattningar och strävar inte emot att alla ska 

tycka samma sak och komma överens. Med tanke på att lärare samtidigt har ett uppdrag att 

påverka elever menar Colnerud att strategin kräver att lärare hittar en balans mellan en öppenhet 

och ett tydligt ställningstagande, vilket dock kan vara en utmaning. Den tredje vägen, moralisk 

interaktion, som lärare vanligtvis väljer att gå sätter fokus på just interaktionen mellan lärare 

och elev. Hur man som lärare behandlar elever och hur man förmedlar värderingar och moral i 

mötet med dem anses då vara av mycket stor vikt för det moraliska klimatet. Som lärare blir 

det centralt att skapa relationer med elever, som bygger på demokratiskt präglade värden som 

respekt, tilltro, bekräftelse och värme.18 Colnerud konstaterar dock samtidigt att en 

värdeosäkerhet är påtaglig i svensk skola på grund av den relativism som präglar dagens 

samhälle. Lärare har svårt att hävda att vissa värden är överordnade andra. Detta har hon 

observerat i en av sina tidigare studier. Även engelsk forskning av Tate, som Colnerud hänvisar 

till, stödjer hennes påståenden om att relativism gör att lärare blir moraliskt oförmögna och 

saknar en självtillit att ge vägledning i kontroversiella frågor.19    

 

Skolan – en verksamhet präglad av makt 

Anders Persson, professor i sociologi, pekar på att skolan som institution och en del av den 

offentliga sektorn har en verksamhet som till stor del är präglad av makt. Han beskriver skolan 

som en tjänare av samhällets intressen, med den mycket viktiga funktionen att socialisera nya 

generationer och bidra till ett upprätthållande av samhällssystemet. Persson analyserar skolans 

makt genom att främst studera hur den producerar ett bestämt handlande. Den påverkar elevers 

handlande i förhållande till specifika mål och formar en viss typ av individer. Persson delar in 

skolans maktutövning i fem aspekter som inkluderar både skolans förvarande, sorterande och 

socialiserande funktion. De fem maktaspekterna benämns som människoförflyttande, 

kunskapsdefinierande, tidsorganiserande, människodefinierande och människoförändrade. I 

den här undersökningen läggs fokus på en av aspekterna, den människoförändrande makten. 

Denna makt syftar till den socialisering som sker i skolans verksamhet, där vissa handlingar 

försöks frambringas hos elever och eleverna anpassar sig till skolans värderingar och moral.20   

                                                           
18 Colnerud 2004: 11-21 
19 Ibid. 20 
20 Persson 2014: 14, 50-53 
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Elisabeth Elmeroth, professor i pedagogik, menar att möten mellan människor alltid sker i ett 

maktlandskap, eftersom människor tenderar att kategorisera varandra och skapa hierarkier. I sin 

text uppmärksammar Elmeroth en etnisk maktordning i skolan. Den bygger på att det svenska 

utbildningssystemet är präglat av en monokulturell norm, som innebär att skolan utgår från ett 

svenskt perspektiv. De värden som läroplanen förmedlar uppfattas som svenska, men också 

som universella och giltiga för alla. Detta gör att ”icke-svenska” elever antas sakna egenskaper 

och kunskap som värdegrunden kräver, behandlas som förändringsobjekt och tvingas till 

assimilation.21 För att visa hur det inom en verksamhet som skolan kan skapas för givet tagna 

sanningar på ett sådant sätt lyfter Elmeroth begreppet diskurs. En diskurs är ett bestämt sätt att 

tänka och tala om något i exempelvis en verksamhet som skolan och den skapar just gränser för 

sanning och vad som bland annat är socialt accepterat att uttrycka. Diskursen är alltid 

förknippad med maktutövning då den formas av de människor med makt, vilket innebär att den 

också skapar hierarkier och ojämlikhet där människor ges olika stort handlingsutrymme.22 

Elmeroths tankar om en etnisk maktordning i skolan belyser att de västerländskt humanistiskt 

och kristet präglade värdena som skolan har till uppgift att förankra hos elever värderas högre 

än andra och blir för givet tagna sanningar. Den lyfter hur skolan trots en demokratisk grund 

verkar för att elever ska vara på ett ”rätt” sätt. 

Bartholdsson menar att maktutövningen i skolan är komplicerad med tanke på att den ska vila 

på en demokratiskt grund som förespråkar respekt för elevens egenart och motsätter sig 

förtryck. Det krävs med andra ord särskilda metoder när fostran ska ske på ett demokratiskt vis. 

Bartholdsson menar att tvångsmakt utövas i skolan, men det finns en tendens hos lärare att 

använda sig av makt på ett vänligt och omsorgsinriktat sätt. Dessa tekniker menar hon kan 

samlas under begreppet vänlig maktutövning. Den här formen av maktutövning är baserad på 

att den inte ska upplevas som en maktstyrning. Det är en form av dominans som är mjuk och 

svårare att upptäcka eftersom den också uppfattas som god och förnuftig. Målen som skolan 

har med sitt fostrande uppdrag, sin maktutövning, ses som idealt att sträva efter och något som 

är till för elevens bästa. Elever ges gärna inflytande på olika sätt i undervisningen och saker 

framstår ofta som byggda på elevernas eget intresse och ansvar istället för på tvång, trots att det 

i botten handlar det om en styrning mot oförhandlingsbara mål i styrdokumenten. Bartholdsson 

likställer den vänliga maktutövningen i skolan med Bourdieus begrepp symboliskt våld. 23  

                                                           
21 Elmeroth 2008: 11, 12, 77 
22 Ibid. 16, 18 
23 Bartholdsson 2008: 17-19, 186 
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Kaj Sköldberg som är professor i företagsekonomi beskriver i sin tur Bourdieus tankar om 

symboliskt våld i sin skrift Maktens många ansikten. Det symboliska våldet är en subtil form 

av maktutövning som oftast går att observera när det handlar om överordnade strukturer och 

institutioner. Maktutövningen är kopplad till Bourdieus begrepp habitus och visar hur 

institutioner formar människors föreställningar och kroppsliga handlingar till att gå i linje med 

maktens intressen. Det hela sker på ett förmedvetet plan, så även om maktens intressen 

begränsar människors handlingsmöjligheter accepteras maktutövningen utan att ifrågasättas.24 

Lena Sawyer och Masoud Kamali, kulturantropolog respektive sociolog, pekar på att Bourdieu 

själv, tillsammans med Passeron, konstaterar att symboliskt våld är inkluderat i all pedagogisk 

handling. Skolan som statlig institution ger lärare legitim makt att återskapa särskilda 

föreställningar om verkligheten och vad som är rätt och fel. Skolan kan sägas ha 

tolkningsföreträde och ett monopol över vad som är sanning och framställer sin världsbild och 

kunskapsvision som den enda sanna och legitima. I samma veva delegimiteras också eventuella 

alternativa uppfattningar hos elever som stör ordningen, vilket innebär att det skapas ett 

kulturellt tvång.25 

Vad som har gått att finna bland tidigare forskning är värdefulla resultat kring lärares allmänna 

uppfattningar om skolans värdegrund, förhållningssätt till sitt värdegrundsarbete, olika 

arbetssätt för att förankra värden och moral samt vanliga handlingsinriktningar vid skolors 

bemötande av främlingsfientlighet. Den tidigare forskningen kring lärares tolkning av och 

förhållningssätt till sitt socialiserande uppdrag i relation till främlingsfientlighet verkar dock 

vara närmast obefintlig. Likaså den kring hur lärare själva faktiskt väljer att bemöta just 

främlingsfientlighet i sitt vardagliga klassrumsarbete. Den här undersökningen bidrar dock med 

att lyfta in främlingsfientlighet i sammanhanget, och dessutom i ett religionsvetenskapligt rum 

där en hantering av främlingsfientlighet kan vara mycket angelägen för undervisande lärare. 

Med tanke på den centrala position som forskning visar att makt har i skolan och hur skolan 

bland annat, trots sina demokratiska ideal, gör anspråk på universella sanningar och skapar ett 

kulturellt tvång kan undersökningen även bidra till att belysa hanteringen av främlingsfientliga 

uttryck på ett nytt och värdefullt sätt.   

 

 

                                                           
24 Sköldberg 2014: 73, 120, 189  
25 Sawyer & Kamali 2006: 12, 15 
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Metod 

Frågeställningarna som den här studien söker svar på utgår från religionslärares egna tolkningar 

och upplevelser av läroplanen, sitt socialiserande uppdrag och sitt agerande i det praktiska 

arbetet. Under arbetet har målet hela tiden varit att komma åt lärarnas subjektiva 

upplevelsevärld och låta dem med egna ord beskriva vad de bland annat upplever att 

främlingsfientlighet är, vad som är främlingsfientliga uttryck, vad läroplanen förmedlar i 

relation till främlingsfientlighet och hur de går tillväga i det praktiska arbetet. Den mest 

lämpliga metoden för att åstadkomma detta ansågs vara av kvalitativ art, nämligen i form av 

intervjuer.26 Den här undersökningens genomgående tillvägagångssätt är därmed präglat av en 

kvalitativ forskningsansats.  

Efter att via mejl ha kontaktat ett flertal religionslärare på ett antal gymnasieskolor i sydöstra 

Sverige kom det empiriska underlaget för studien till slut att bestå av sex stycken intervjuer. 

Lärarna är verksamma på sex olika skolor. Det handlar om tre kvinnliga lärare och tre manliga 

lärare. Alla utom en av dem är genom tidigare utbildning behöriga att undervisa i 

religionskunskap, men alla har de en lärarutbildning i grunden. Lärarnas ålder och hur lång tid 

de har arbetat som lärare varierar stort. Den yngsta ut av dom är 28 år och sedan sträcker sig 

lärarnas ålder ända upp till 70 år. Läraren som är 70 år jobbade tills han var 67 år, blev sedan 

formellt sett pensionerad men har hela tiden fortsatt att arbeta då ork och behovet från skolan 

har funnits. Fyra av de sex lärarna kan dock beskrivas vara medelålders. Deras antal 

yrkesverksamma år på olika svenska skolor sträckte sig mellan 3-40 år. Vidare bör det 

poängteras att lärarnas riktiga namn inte nämns i denna text. Deras fingerade namn är istället; 

Sofie, Stefan, Kjell, Sonja, Melina och Bo.  

Inför intervjuerna hade en intervjuguide, innehållande ett antal centrala frågor, förberetts (se 

bilaga). Intervjuerna var semistrukturerade i sin utformning, eftersom de höll en viss grad av 

strukturering samtidigt som en anpassning av exempelvis följdfrågor eller frågornas ordning 

skedde utefter varje lärares svar.27 Varje intervju hade sin egen prägel. Intervjuerna varade 

mellan 40 till 75 minuter och hölls på lärarens kontor eller i ett annat avskilt rum på skolan. För 

lärarens bekvämlighet ansågs deras skola vara en bra mötesplats. Att vi satte oss på en avskild 

och lugn plats bedömdes som viktigt för att läraren skulle kunna prata så ohämmat och ostört 

som möjligt.28 Under vissa intervjuer förekom det dock att en elev eller lärare öppnade dörren 

                                                           
26 Patel & Davidsson 2011: 82 
27 Ibid. 81, 82  
28 Repstad 2007: 95  
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eller under en kort stund kom in. Alla lärare godkände ljudupptagning under intervjun, vilket 

efterfrågades på grund av dess övervägande fördelar när det kommer till bättre fokus på 

intervjuteknik och en mer korrekt analys av intervjuerna.29 I början av varje intervju gavs 

lärarna ett så kallat följebrev, som vi också gick igenom tillsammans på plats. Här delgavs 

lärarna information i enighet med forskningsetiska principer.30 Lärarna fick bland annat 

information om att uppsatsen skulle handla om deras syn på det fostrande uppdraget i relation 

till främlingsfientlighet och deras strategier för att bemöta främlingsfientliga uttryck. Det 

maktperspektiv som intas i studiens analys ansågs dock inte nödvändigt att nämna då makt är 

en så pass naturlig och självklar del av arbetet i skolans verksamhet. Om det skulle tas upp 

bedömdes dessutom risken för en social önskvärdhet i lärarnas svar som för stor.  

Vid studiens tolknings- och analysfas lästes transkriberingarna av intervjuerna flera gånger. 

Utifrån en jämförelse av lärarnas svar urskildes vissa återkommande mönster, som därefter 

utvecklades till olika teman. En temabaserad analysmetod tillämpas ofta inom kvalitativ 

forskning.31  

 

Resultat 

Nedan presenteras en temabaserad analys av intervjuerna med religionslärarna. Fem olika 

teman beskrivs tillsammans med utvalda citat. Varje tema analyseras också utifrån tidigare 

forskning och teorier.  

Ett gemensamt ställningstagande med en individuell praktik 

Under intervjuerna framgick det att alla lärare upplevde att ett ställningstagande mot 

främlingsfientlighet och ett motverkande arbete ingår i deras socialiserande uppdrag. 

Främlingsfientlighet som inte ansågs vara förenligt med det som skolan står för uppfattades 

som en slags negativ attityd till de som är annorlunda än en själv. Denna fientlighet grundar sig 

på ett skapande av ”vi och dom”, där den som är främlingsfientlig inte tycker om eller visar 

respekt för ”dom andra”. Många av lärarna beskrev att de oftast stöter på och försöker motverka 

en fientlig inställning hos svenskfödda elever gentemot de med invandrarbakgrund eller 

nyanlända flyktingar. Ofta beskrevs den som riktad mot just muslimer. Bland annat Stefan 

menade däremot att främlingsfientlighet även förekommer mot annat som upplevs främmande, 

                                                           
29 Repstad 2007: 93 
30 Vetenskapsrådet 2002 
31 Repstad 2007: 148 
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så som homosexualitet. De främlingsfientliga uttryck som lärarna ansågs sig möta och finner 

opassande i skolan är nedvärderande skällsord som ”neger”, ”blatte”, ”svartskalle”, ”arabjävel” 

och ”bögjävel”. Det kan också handla om kommentarer som elever slänger ur sig, så som ”dom 

kommer hit och tar våra jobb”, ”dom kommer hit och lever på bidrag”, ”jävla invandrare, ut 

med dom” och ”alla muslimer är dumma i huvudet”. Gällande muslimer beskrevs elever också 

kunna uttrycka att de alla är terrorister och kvinnoförtryckare och inte har här i Sverige att göra.  

Lärarna uppfattade dock inte att skolans värdegrund uttrycker något specifikt om 

främlingsfientlighet, men bedömde att ett ställningstagande och ett motverkande arbete 

framkommer genom en tolkning av de värden som förespråkas. Värdegrunden beskrevs i 

motsats till främlingsfientlighet handla om alla människors lika värde, jämlikhet, respekt och 

att ingen får utsättas för kränkningar eller diskriminering. Ämnesplanen för religionskunskap 

på gymnasiet ansågs säga ännu mindre om just främlingsfientlighet. För Sofie var det dock 

självklart att det som står i värdegrunden ska genomsyra alla ämnen. Andra lärare menade att 

det på liknande sätt som när det gäller värdegrunden går att tolka hur ämnesplanen ställer sig 

till främlingsfientlighet eftersom religionsämnet bland annat handlar om att förstå och 

respektera andras levnadssätt och kunna samexistera trots olikheter. Ett citat från intervjun med 

Sonja ger en bra bild av lärarnas syn på hur läroplanens olika delar förmedlar ett socialiserande 

uppdrag i relation till främlingsfientlighet.  

Alltså tittar du på värdegrund och sådant, då blir det ju ganska… även om du måste tolka 

det, för det... du har ju inte uttrycken scenofobi, främlingsfientlighet, rasism i 

styrdokumenten. De finns ju inte där, och tolkar du värdegrunden så är det ju inte så svårt. 

Tittar du däremot till exempel på... ämnesplanen för... alltså kunskapskrav och centralt 

innehåll och sådana saker för religionsämnet så är det naturligtvis lite luddigare. Det står 

ju inte att mitt arbete eller att det ingår i lärarens uppgift, eller att vi ska ha som ett centralt 

innehåll att... utrycka oss respektfullt eller att det är mitt arbete på något sätt att skapa en... 

men det finns ju ändå det här med den mänskliga, att skapa en förståelse för andra och 

sådär. Men det är luddigare om du kommer ut i bladverket så att säga, när vi tittar just på 

ämnesplaner och sådana saker. Men i själva kärnan i styrdokumenten så är det ju väldigt 

tydligt hur man värnar om individen på många olika sätt och... det här med värdegrunden. 

Så det tycker jag ändå är ganska tydligt. (Sonja, 54 år) 

När lärarna blev frågade om vilken typ av hantering av främlingsfientlighet som de upplever 

att skolans styrdokument förespråkar framkom en enighet kring att varken värdegrunden eller 

ämnesplanen för religionskunskap ger några sådana riktlinjer alls. Lärarna upplevde istället att 

det var upp till varje lärare att själv hitta en ingång till hur främlingsfientligheten ska hanteras 

rent konkret i den vardagliga verksamheten. Bo beskrev situationen med följande ord; 
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Nej… nej inte annat än det jag sa här tidigare. Man får liksom, det är upp till läraren och 

försöka ta… ta det ansvaret. Att det inte ska finnas. Tycker jag nog. Det är inte... jag 

menar luta sig på läroplanen okej, och så. Nej det får nog varje lärare hantera och förstå 

med sitt eget… förnuft. (Bo, 70 år) 

Enlig Bo gällde det att som lärare använda sitt förnuft när det kommer till den vardagliga 

praktiken. Att lärarna verkar stå ensamma i hanteringen av främlingsfientliga uttryck framgick 

också då lärarna beskrev att de har lärt sig strategier för att bemöta främlingsfientlighet genom 

yrkespraktisk erfarenhet, snarare än genom styrdokumentens riktlinjer eller sin lärarutbildning. 

Jag känner igen det från min egen utbildning att det får man ju inte lära sig, utan det får 

man lära sig när man står där. Och jag tror att dels på grund av att… läroplanen vet inte hur 

vi ska agera i detta. När de skrev det så vet de inte hur vi ska agera på det, därför är de… 

medvetet öppna. På gott och ont. För det är även gott med det. Sen är det så också att 

universiteten, de som utbildar lärarna, de vet inte heller hur man ska göra detta. Så det är 

en cirkel med att egentligen ingen vet hur man ska bemöta det och då, då blir det liksom en 

ond cirkel på att det blir liksom att man prövar och försöker och sen får varje lärare stå där 

för sig själv. (Sofie, 28 år) 

I utdraget från intervjun med Sofie märks det alltså att hon saknar riktlinjer för en hantering av 

främlingsfientliga uttryck i läroplanen och lärarutbildningen. Hon upplever sig som lärare stå 

ensam och har fått hitta sitt sätt att hantera främlingsfientlighet genom att pröva sig fram i 

praktiken. Under intervju framgick det dock att Sofie, trots sina få år som lärare, numera känner 

sig säker i sin hantering eftersom hon stött på mycket främlingsfientliga uttryck på sin skola. 

De flesta religionslärarna ansåg sig, precis som Sofie, vara relativt säkra i sitt socialiserande 

uppdrag och med att bemöta främlingsfientliga uttryck, trots vaga riktlinjer från skolans 

styrdokument, just på grund av att de har mött många främlingsfientliga uttryck under sina år 

eller är trygga i sin lärarroll efter många år i yrket. 

Förutom att religionslärarna upplevde att skolans läroplan, främst värdegrunden, på ett indirekt 

sätt förmedlar att skolan tar ställning mot främlingsfientlighet och ska arbeta för att motverka 

det, så ansågs alltså inte läroplanen ge några riktlinjer för det praktiska bemötandet av 

främlingsfientlighet. Precis som Ekman & Pilo lyfter bedömdes styrdokumenten även i detta 

fall vara för abstrakta och vaga för att ge konkret handledning.32 Sina strategier för att bemöta 

främlingsfientliga uttryck har lärarna istället lärt sig genom praktisk erfarenhet. Hanteringen av 

främlingsfientliga uttryck verkade utgå från lärarnas egna tolkningar och förnuft och vara något 

som flera lärare upplevde sig stå ensamma i. Detta påminner om det resultat som Dahl & 

Lundgren visar upp i sin undersökning, där det framgår att lärarnas värdegrundsarbete verkar 

                                                           
32 Ekman & Pilo 2012: 12, 68 



 

13 

 

styras av en individuell känsla och så kallat ”sunt förnuft”. 33 Enligt religionslärarnas utsagor 

verkar det med andra ord som att det lämnas stort utrymme för att de själva får tolka hur 

bemötandet av främlingsfientliga uttryck ska gå till, samt vad som för huvud taget ska klassas 

som sådana uttryck.  

 

En oproblematisk inställning till att inte vara värdeneutral 

I religionslärarnas intervjusvar framkom mer eller mindre explicit en inställning till att deras 

uppdrag, att motverka främlingsfientlighet och förankra läroplanens humanistiska och 

demokratiska värden, är mycket viktigt. Helhetsintrycket är att lärarna delar de värderingar som 

läroplanen förespråkar och upplever det vara självklart att skolan utnämner dessa som 

överordnade och idealiska för en ”god samhällsmedborgare”. Lärarnas intervjusvar präglades 

bland annat av en uppfattning om att det inte är några konstigheter med skolans grundläggande 

värden och att de är oproblematiska att ställa sig bakom. Sonja sade följande om det 

socialiserande uppdraget som förmedlas i läroplanen; 

Jag tycker inte att det är några konstigheter alls egentligen. Utan jag tycker att det är ett 

jätteviktigt uppdrag vi har. (Sonja, 54 år) 

Sonja uttryckte alltså att hon upplever läroplanens innehåll som oproblematiskt och värderar 

sitt socialiserande uppdrag och skolans värden högt. Implicit uppfattas hon dessutom uttrycka 

att hon delar uppfattningen om att läroplanens värdemål är idealiska. Ett utdrag ur intervjun 

med Stefan kan också ge ett exempel på hur det svenska samhällets värden, som läroplanen 

speglar, uttrycktes som eftersträvansvärda i ett samhälle.  

Du har ju rätt att dra ihop ett gäng på ett torg och prata om saker, det är ett demokratiskt, 

ett fritt land. Här får du demonstrera och berätta vad du tycker och tänker. Då brukar jag ta 

upp att det är inte så i alla länder. Vi ska vara lyckligt lottade här brukar jag ta upp. (Stefan, 

44 år) 

Kjell och Bo uppvisade visserligen en stor medvetenhet om att den socialisering som sker i 

verksamheten är av en särskild karaktär och beroende av svensk kontext. Kjell ställde sig till 

viss del kritisk till att skolan lyfter fram vissa värden framför andra och formar elever på ett 

visst sätt efter dessa. Han förklarade att skolan lyfter fram en uppsättning värden som är 

paradigmatiska och fostrar elever till just demokratiska medborgare eftersom det tillhör den 

svenska kulturen. Kjell ifrågasatte dock om det är demokratiskt i sig att göra så och vad som 

säger att just demokratiska värden är rätt. Bo pratade om att läroplanen har en tydlig ståndpunkt 
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genom sina grundläggande värden och lämnar inte direkt utrymme för något annat, vilket 

innebär att lärare inte är objektiva i sådana frågor. Varken Kjell eller Bo ansåg dock inte att 

detta ställer till problem i deras socialiserande uppdrag i relation till främlingsfientlighet. Kjell 

pekade på att han som lärare trots allt måste anpassa sig till att det ingår i hans socialiserande 

uppdrag att betrakta skolans värden som de rätta. 

Nej, faktiskt inte, därför att det överordnade, som jag ser det så är det fortfarande så att 

skolan har ett fostrande uppdrag… och… alltså... det innebär ju att… ska jag fostra någon 

till att inte hysa antidemokratiska värderingar då ska jag ju inte lyfta fram att ”ja men du 

kan säkert ha rätt också”. Det blir ju liksom… inte produktivt. Utan, då får man ju liksom 

försöka bortse från sin egen filosofiska liksom reflektion och liksom det här är rätt. (Kjell, 

56 år) 

Bo i sin tur hävdade att det trots allt är nödvändigt att via en värdegrund ha vissa värden att 

hålla fast vid och betrakta som absoluta. 

Värdegrunden måste vi ha. Den, den tror jag… absolut. Att vi måste hålla oss till den. Vi 

måste hålla oss till någonting. För man talar ibland om relativism, där man ställer allting… 

då finns det inga absolut värden utan allting är relativt, men jag tror fortfarande att det 

måste vara ett absolut värde. (Bo, 70 år) 

För det socialiserande uppdraget i skolan verkade det enligt Bo inte hållbart med ett 

relativistiskt förhållningssätt. Även om han och Kjell reflekterade kritiskt över sitt uppdrag i 

relation till främlingsfientlighet så fanns det en acceptans hos dem båda inför att skolan lyfter 

fram vissa värden som överordnade andra och formar sina elever på ett särskilt sätt. 

Den värdeosäkerhet som Colnerud menar är påtaglig i svensk skola, på grund av relativismens 

existens i dagens samhälle, verkar inte aktuell i de här religionslärarnas fall. Utav lärarnas svar 

bedöms de inte som moraliskt oförmögna i sitt bemötande av främlingsfientlighet.34 Istället 

uppvisar de, genom sitt oproblematiska förhållningssätt till att inte vara värdeneutrala i sitt 

socialiserande uppdrag, en säkerhet kring att värdena som de har till uppgift att förankra är 

viktiga och har en överordnad position. Några lärare visade upp kritiska reflektioner kring att 

skolan i sin socialisering förespråkar vissa värden framför andra och har som syfte att forma en 

specifik typ av samhällsmedborgare, men detta ansågs ändå legitimt. För de flesta lärarna 

dessutom verkar värdena vara för givet tagna sanningar, då deras uppgift att förespråka dem 

framstod som självklar och relativt oreflekterad. Enligt Elmeroths tankar om en monokulturell 

norm i det svenska utbildningssystemet tenderar skolan och dess lärare att betrakta läroplanens 

grundläggande värden som överordnade och universella.35 Lärarnas inställning till sitt 
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socialiserande uppdrag, och det vill säga också en del av sin maktutövning, är inte heller 

förvånande om man ser till Bartoldssons teori om en vänlig maktutövning i den demokratiska 

skolan. Den socialisering som lärarna och skolan ägnar sig åt tolkas då som god och förnuftig 

och det kan sägas tillhöra uppdraget att betrakta dess mål som ideala att sträva efter.36 

Antagligen är det i ren allmänhet också naturligt med ett sådant förhållningssätt till den egna 

kulturens värden.   

 

En öppen diskussion med nödvändiga spelregler 

Enligt religionslärarna får inte främlingsfientliga uttryck i klassrummet bara passera, istället 

väljer de att bemöta dessa med diskussion. Som lärare beskrevs det som viktigt att våga ta en 

diskussion med eleverna, även om det följer med ett stort ansvar att hantera den på ett bra sätt.  

Jag tror ju på att man måste ta en debatt. Man måste… det går inte bara att sopa in under 

mattan utan det skickar signaler till samtliga... mina elever till exempel, oavsett vart de står, 

att det är en fråga vi kan prata om. Vi ska prata om det och vi får inte vara rädda för att 

göra det utan… vi tar det. Så pratar vi om det. Samtidigt kan det naturligtvis kännas 

jättenervöst. För jag sitter ju inte på alla svar. Jag är inte bäst i världen alltid på att debattera 

eller argumentera och… det vilar också väldigt mycket på mig som lärare för jag blir ju 

den som alla lutar sig på. Det blir jag som får ta debatten i första hand och... jag måste alltid 

kunna… hantera den. (Sonja, 54 år) 

Likt Sonja såg även Stefan utmaningar i att hålla i en diskussion i klassrummet, främst för att 

andra elever kan ta illa upp av det som sägs. Som lärare menade han därför att man måste känna 

av situationen och hantera den med fingertoppskänsla. Trots utmaningar tyckte Stefan, Sonja 

och Kjell att främlingsfientliga uttryck kan tas tillvara på ett konstruktivt sätt och användas för 

att få givande diskussioner med eleverna. För Sofie var diskussion nödvändigt som strategi för 

att få eleverna att lyssna på en och vara öppna för att ta till sig det som man som lärare 

förespråkar. Enligt henne lyssnar de inte om lärare bara ”kommer med pekpinnen”.  

Det får aldrig bli som att man kommer med pekpinnen, då kommer de inte lyssna på dig. 

Då kommer de kanske sitta och nicka för att du ska gå därifrån. Men du kommer liksom 

inte, du får ut mycket mer om du liksom, det kommer upp till debatt istället. Och det 

diskuteras. Och se vad det är som ligger till grund för det. Det måste man göra. (Sofie, 28 

år) 

Sofies tankesätt speglas också i många av de andra lärarnas svar. Där fanns en inställning om 

att ett framgångsrikt bemötande av främlingsfientliga uttryck inte är att tala om för elever vad 
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som är rätt och fel och hålla en ”moralpredikan” i klassrummet. Istället behöver eleverna få 

komma till uttryck och bemötas på ett demokratiskt sätt genom en öppen diskussion.  

Under alla intervjuer fick lärarna samtidigt berätta hur de hanterar yttrandefriheten i sin 

undervisning och hur tillåtande de anser sig kunna vara under diskussioner med elever. Alla 

lärare ansåg att elever får ha vilka åsikter dom vill och att det är viktigt att klimatet i 

klassrummet är öppet och tillåtande. Däremot ställs det krav på elevernas sätt att uttrycka sina 

åsikter. Lärarna ansåg att det finns gränser för yttrandefriheten eftersom det inte är okej att 

uttrycka sig på ett sätt som sårar någon, i den bemärkelsen att det handlar om en kränkning eller 

diskriminering. Något sådant tillåts inte enligt skolans regler och lagar.  

Vi har pratat lite konkret i det i en av mina grupper. Det här att man måste få lov att tycka 

precis vad man vill. Men man får inte säga riktigt, yttrandefrihet är ju faktiskt inte att säga 

vad du vill hur du vill. Utan, det handlar ju fortfarande om… att man inte kränker andra. 

Så det finns ju ett reglemente som styr det här. Och… att det handlar väldigt mycket om 

hur man säger saker. (Sonja, 54 år)  

Under diskussionerna ansågs det alltså viktigt att eleverna formulerar sig på ett lämpligt sätt 

och följer reglerna för hur man ska behandla varandra i skolan. Om eleverna inte gör det utan 

uttrycker sig kränkande beskrev lärarna att de kan markera för elever att de gör fel och bryter 

mot regler, för att sätta stopp på det direkt.  

Under intervjuerna framkom ytterligare ett krav på elevernas sätt att uttrycka sig under 

diskussioner. Deras åsikter måste kunna motiveras. Lärarna beskrev bland annat att de kan 

bemöta främlingsfientliga uttryck genom att ställa frågor till eleverna om hur de tänker eller 

varför de tycker så. Lärarna menade att många elever ofta kastar ur sig främlingsfientliga 

kommentarer men vet inte varför de sagt som de gjort och blir tysta efter att de fått dessa frågor. 

Flera av de lärare som intervjuades förklarade att de tycker att elever som har främlingsfientliga 

åsikter ska kunna motivera dem med sakliga argument, det kan inte bara handla om löst 

tyckande baserat på en känsla. Melina sade följande under sin intervju; 

Nej men jag tänker att... visst demokrati, man ska kunna tycka och tänka… jag säger alltid 

till mina elever att ”ja du får tycka och tänka vad du vill, så länge du kan motivera till så 

får du tycka som du gör”. Alltså så, föra en motivering till liksom… och det är oftast där 

det liksom brister. Att… ”ja men för att jag tycker det. Ja men det är inte tillräckligt”. 

(Melina, 30 år) 

Sofie var inne på samma linje som Melina men talade under sin intervju om vikten av att 

elevernas åsikter är grundade på ”fakta”. Sofie menade att det är okej att yttra åsikter med 
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främlingsfientliga tendenser om de motiveras utifrån ett sakligt innehåll, till exempel där man 

hänvisar till negativa ekonomiska följder.  

Lärarnas sätt att bemöta främlingsfientliga uttryck och deras inställning till att det krävs mer än 

”moralpredikan” för att påverka främlingsfientliga elever går att relatera till vägen i lärares 

moraliska praktik som Colnerud kallar för moralisk konversation. Lärarnas bemötande 

kännetecknas då av ett gemensamt samtal kring moraliska frågor, där saker diskuteras. De 

behåller ett ledarskap med tydlig ståndpunkt, men ger utrymme för att eleverna ska kunna 

uttrycka sina åsikter och diskussionernas mål är nödvändigtvis inte att alla till slut ska tycka 

samma sak.37 Lärarnas strategi kan också liknas vid den demokratiserande 

handlingsinriktningen präglad av en så kallad prövande kommunikation, det vill säga öppna 

diskussioner, som Arneback menar är vanlig vid skolors bemötande av främlingsfientlighet.38    

För lärarna var det dock nödvändigt att sätta upp vissa spelregler som måste följas under 

diskussionerna. Dels menade lärarna att eleverna ska uttrycka sig på ett särskilt sätt som inte 

kränker någon och dels ska eleverna motivera sina åsikter med sakliga argument. På detta sätt 

sätter lärarna gränser för skolans öppna klimat, begränsar yttrandefriheten i klassrummet och 

tillåter endast att en viss form av främlingsfientlighet kommer till uttryck där. Genom att 

använda begreppet diskurs blir det synligt att lärarna begränsar elevers handlingsutrymme 

genom att forma ett bestämt sätt att tala om exempelvis invandrare eller människor med annan 

religiös anknytning. De skapar ett särskilt sätt att uttrycka främlingsfientlighet på och styr vad 

som är socialt accepterat i klassrummet.39 Med tanke på den lagstiftning som finns kring 

kränkningar och diskriminering är detta något som ter sig nödvändigt för lärarna. Om elever 

uttrycker främlingsfientlighet på ett sätt som bedöms som kränkande agerar de istället i enlighet 

med det Colnerud kallar för moralisk instruktion. De markerar då tydligt vad som är tillåtet och 

inte i skolan genom att säga till elever och hänvisa till uppsatta regler. Precis som Colnerud 

skriver används denna strategi som ett direkt ingripande då elever gör det som är otillåtet.40 

Även om lärarna inte bedömer ”moralpredikan” som ett ultimat sätt att bemöta 

främlingsfientlighet så upplevde de att en kränkande situation kräver ett sådant agerande från 

deras sida.  

 
 

                                                           
37 Colnerud 2004: 17-21 
38 Arneback 2012: 103-105 
39 Elmeroth 2008: 16, 18 
40 Colnerud 2004: 12, 14 
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Upplysning 

Under diskussioner med elever som uttrycker sig främlingsfientligt beskrev lärarna på olika sätt 

att de försöker visa eleverna hur saker egentligen ligger till. Fientligheten ansågs till stor del 

grundad på okunskap, rädsla och fördomar och därför fann lärarna som sin uppgift att ge 

eleverna de kunskaper som de saknar. Det hela illustreras på ett bra sätt med ett citat med 

intervjun med Stefan.  

Då… jag är ju alltid lugn i sådana situationer, där använder jag använder min kunskap. För 

det är som jag säger återigen, det är okunskap som leder till den här… till att man tycker 

sådana här saker. Att… man inte kan bakgrunden till varför de har kommit hit till exempel. 

Så de säger då ”vad har de här och göra, bort med dem, de har inte här och göra”. Och då 

brukar jag förklara att, såhär är det, att... ”varför tro du de kommer, jo därför att de har 

problem i sitt land där de bor. Det är krig, de har ingenstans och bo. Det dör människor hela 

tiden runt omkring dem. Föräldrarna kanske är dödade, barn som kommer hit som inte har 

några släktingar, föräldrar”. Då går jag i djupt direkt och säger att det är på det här sättet. 

(Stefan, 44 år) 

Andra lärare pratade i termer om att ge elever en ”bredare”, ”hel”, ”större”, ”klarare” eller 

”nyanserad” bild. Några lärare nämnde att det nödvändigtvis inte behöver handla om att få 

eleverna att ändra uppfattning där och då, utan det viktigaste är att få dem att börja tänka till. 

Den uppfattning som de främlingsfientliga eleverna har om människor med annan etniskt 

bakgrund eller religion upplevdes ofta som skev och generaliserad på grund av bland annat 

media. I religionskunskapen handlade det enligt lärarna därför om att arbeta med de olika 

religionerna och informera om varför religiösa människor tror och gör som de gör. Negativa 

attityder till islam och muslimer beskrev Kjell att han bemötte på följande sätt; 

Alltså det, det handlar ju om att liksom förklara att… ja men alltså att alla muslimer är inte 

dumma i huvudet. Vad är islam egentligen? Och det… det kanske är en av de svåraste 

nötterna som religionslärare. Att liksom, att nyansera bilden av islam. Och att, att… ja men 

förklara vad kommer IS ifrån, vad har de för utgångspunkter i sin religion. (---) Ja man får 

en nyanserad bild. Att det här som vi ser i media är inte hela… hela bilden. (Kjell, 56 år) 

Precis som Kjell berättade Melina om hur hon också brukar prata med eleverna om medias 

påverkan och vikten av att vara källkritisk, särskilt i samband med uttryck som berör muslimer. 

På olika sätt sade hon sig försöka visa att det som eleverna påstår inte stämmer. Hon kan till 

exempel visa att det finns extremism även inom andra religioner, men som media inte väljer att 

uppmärksamma. Exempelvis inom kristendom som många av elever ofta tycker är en snällare 

och öppnare religion på grund av att de är uppvuxna i ett sekulariserat kristet land. Melina, och 

även Sofie, har själva en annan etniskt bakgrund än svensk och berättade att de i sitt bemötande 
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av främlingsfientliga uttryck också kan använda sig själva och sin erfarenhet för att motbevisa 

elevernas påståenden. Melina beskrev sitt tillvägagångssätt på följande vis; 

När de säger att alla muslimer är likadana så kan jag ibland säga ”ja fast vad är en 

muslim? Ja men det är ju alla som tillhör islam då. Ja men okej men jag är ju muslim, är 

jag sådan här? Bär jag burka, har jag heltäckande kläder liksom såhär?” Och då blir de ju 

lite ”ja nej det gör du ju inte. Ja men då är det ju inte alla”. (Melina, 30 år) 

I den dialog som lärarna beskrev att de för med elever som uttrycker främlingsfientlighet 

tenderar de alltså att presentera annan information för eleverna och på olika sätt utmana fientliga 

påståenden med sådant som de benämner som kunskap. Lärarnas sätt att försöka upplysa 

eleverna under en annars öppen diskussion kan betraktas som deras sätt att vara tydliga med sin 

och skolans ståndpunkt och arbeta i enlighet med skolans kunskaps- och värdemål. Colnerud 

menar att en moralisk konversation kräver ett tydligt ställningstagande från lärare eftersom de 

trots allt har till uppgift att påverka elever.41  

I lärarnas bemötande går det alltså att uppmärksamma att lärarna förmedlar en viss sorts 

kunskap och värden, nämligen de som går att finna i läroplanen. Efter att ha studerat ett flertal 

skolors likabehandlingsplaner menar Arneback att just en sådan förmedlande 

handlingsinriktning är vanlig vid skolors bemötande av främlingsfientlighet.42 En 

främlingsfientlig attityd som däremot inte ligger i linje med det som läroplanen förespråkar 

anses vara grundad på okunskap och en skev bild. Lärarna pekas här inte ut för att göra något 

fel, men det hela bör uppmärksammas som en maktutövning. Skolan som institution förmedlar 

helt enkelt särskilda kunskaper och förställningar och framställer dessa som de enda sanna och 

legitima. Andra motstridiga föreställningar, som i det här fallet främlingsfientlighet, 

delegimiteras. På så sätt förekommer ett indirekt kulturellt tvång i skolan eftersom ett 

symboliskt våld är inbyggt i den pedagogiska handlingen. I positionen som lärare ingår också 

ett slags tolkningsföreträde när det kommer till vad som är sant och ”rätt”43, vilket innebär att 

även om lärarna sade sig tillåta främlingsfientliga åsikter, om de uttrycks på ett acceptabelt sätt, 

så går det att ifrågasätta hur mycket utrymme eleverna egentligen ges att tycka som de vill när 

lärarna samtidigt utmanar deras påståenden genom sin upplysning. Med tanke på att 

yttrandefriheten i hela det svenska demokratiska samhället faktiskt begränsas av riksdagens 

fastslagna diskrimineringsgrunder går det att ifrågasätta dessa individers utrymme att uttrycka 

främlingsfientlighet även i andra samhälleliga kontexter utanför skolan. 

                                                           
41 Colnerud 2004: 21 
42 Arneback 2012: 99-102 
43 Sawyer & Kamali 2006: 12, 15 
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Ett vänligt och relationsorienterat ledarskap  

Under intervjuerna med religionslärarna tyckte många av dem att det är viktigt att vara tydlig 

när man bemöter främlingsfientliga uttryck. Det som de då ska vara tydliga med är reglerna för 

hur man ska behandla varandra i klassrummet och vilka värden som skolan står för. Som nämnt 

tidigare ansågs det inte acceptabelt att elever uttrycker sig på ett kränkande sätt. Samtidigt 

innebar tydligheten enligt lärarna inte att man ska bete sig auktoritärt och tillrättavisa, utan de 

beskrev på olika sätt det som möjligt att vara tydlig och samtidigt behandla eleverna väl och 

respektfullt. Kjell menade till exempel att även elever som slänger ur sig elaka kommentarer 

ska ”bejakas”. Stefan poängterade att främlingsfientlig inställda elever inte får ”sänkas”.  

Jag måste vara väldigt tydlig. Bara liksom såhär… ja det är inte okej. Vi säger inte sådär, 

vi talar inte till varandra på det här sättet. Och… där handlar det ju om... alltså om man… 

om man tänker sig att man ska vara en förebild… för att skapa en liksom etisk hållbar... 

kommunikation… då måste jag ju hela tiden liksom lyfta fram det här att… men alltså, vad 

ska man kalla det, bejaka eleverna. Till och med när det är riktigt elaka och kränkande så 

måste jag ju… liksom bejaka dom som människor. (Kjell 56 år) 

För att... om du pratar, även de som är främlingsfientligt inställda i klassen… de får du ju 

inte heller sänka. För det kan ju vara lätt att liksom ja ”det är fel att säga så, det är fel”. Det 

får du ju inte göra. (Stefan, 44 år) 

Lärarna talade också ofta om vikten att vara lugn och saklig i situationer med främlingsfientliga 

elever. Att bli upprörd, eller känslosam ansågs bara stjälpa eftersom elever då tenderar att 

reagera på samma sätt tillbaka och sluta lyssna på det man säger. Bo liknande det hela med 

vanlig barnuppfostran i nedanstående citat; 

Jag man ska… (längre paus) vara lugn. Vara sig själv. Man får aldrig liksom ta i och bli… 

alltså för känsloladdat så. Utan man får på ett sakligt och lugnt sätt försöka förklara… och 

diskutera. Inte liksom flyga på ”vad är det du säger”. Så får man inte säga, det… så får man 

inte göra ju. För då blir det ju bara tvärtom. Det är ju som med barnuppfostran. (Bo, 70 år) 

Flera lärare menade även att de elever som uttrycker sig främlingsfientligt behöver bli sedda 

och lyssnade på. En framgångsrik värdepedagogik behövde enligt lärarna utgå från att möta 

dem där de befinner sig, ta reda på varför eleverna uttrycker sig så som de gör och vad de har 

för tidigare erfarenheter. Sofie och Stefan var två av de lärare som pratade om vikten av att 

lyssna. 

Det kan vara olika, men du måste lyssna på vad det faktiskt kommer ifrån, för annars… 

vissa elever har blivit misshandlade av… och så drar de alla invandrare över en kam. (---) 

Då måste du lyssna på, vad kommer det från egentligen, från att de har blivit uppväxta med 

en familj som hela tiden drar det här? Vad är det de har hört egentligen, och vart… och så 

måste man jobba därifrån. Vad är det de har mött. Man kan inte köra samma grej med alla. 

(Sofie, 28 år) 
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Så att det, det tror jag är viktigt. Att du lyssnar på, att du ser dem. För att, jag tror… även 

om du ställer en väldigt klumpig fråga, just kanske en främlingsfientlig så bara ”fan det är 

så jävla orättvist det här och det här. Fan de tar våra jobb eller nått”. Ta det direkt. Kanske 

jätteosäker, kanske en hemmasituation där föräldrarna har mist sina jobb och ser grannarna 

kommer då och får bidrag och så vidare. (Stefan, 44 år) 

Sofie betonade även under sin intervju att det är viktigt att bygga och bibehålla goda relationer 

med de elever som uttrycker sig främlingsfientligt. Det är nödvändigt eftersom att det är via en 

god relation som elever känner tillit till en, lyssnar på en och lägger ett värde i det som man 

säger. Likaså Sonja pratade om relationen till dessa elever. Hon lyfte problematiken att som 

lärare skydda utsatta elever i klassen samtidigt som man inte får ”tappa” elever som uttrycker 

sig främlingsfientligt. Som lärare ska hon fortfarande vägleda den här eleven genom sin 

skolgång och eventuellt ha den i fler kurser, därför är det viktigt för henne att bibehålla en god 

relation och behandla eleven schysst.  

I lärarnas sätt att beskriva sitt bemötande av elever som uttrycker främlingsfientlighet i 

religionsundervisningen framstår det tydligt att de anser att skolans fostran behöver vara vänlig 

och relationsorienterad. I sin moraliska praktik verkar lärarna välja att, förutom genom moralisk 

konversation, även socialisera elever genom moralisk interaktion. För lärarna är det inte bara 

viktigt att förespråka vissa värderingar och en viss moral, utan också att göra detta på ett sätt 

som bygger på respekt, tilltro och värme och skapar nära relationer till eleverna. De verkar ha 

en inställning till att man som lärare behöver vara mycket noga med hur man behandlar elever 

och hur värderingar förmedlas för att kunna bedriva en framgångsrik värdepedagogik.44 

Givetvis kan det också vara därför som lärarna föredrar att möta eleverna genom diskussion 

istället för en moralpredikan. Lärarnas bemötande påminner likaså om den relationella 

handlingsinriktning som Arneback observerar i flera skolors likabehandlingsplaner, där en 

omsorg av elever och relationer präglade av ömsesidig respekt förespråkas.  

I lärarnas strategi går det även att dra flera paralleller till den vänliga maktutövning som 

Bartholdsson menar präglar den demokratiska skolan. Metoderna för fostran tenderar då att 

vara vänliga, mjuka och omsorgsinriktade. Genom att behandla eleverna respektfullt, lyssna på 

dem och skapa en god relation till dem kan skolans oförhandlingsbara mål och den dominans 

som skolan och lärarna trots allt utövar skuggas.45 Lärarnas utsagor pekar återigen mot att deras 

maktutövning är subtil och sker på en förmedveten nivå, vilket alltså påminner om det 

                                                           
44 Colnerud 2004: 21 
45 Bartholdsson 2008: 17-19 
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symboliska våld som ofta präglar institutioner likt den svenska skolan, och som Bartholdsson 

menar att en vänlig maktövning kan liknas vid.46  

 

Diskussion 

Den här undersökningens resultat ger en värdefull insikt i hur religionslärare på gymnasiet 

tolkar och förhåller sig till sitt socialiserande uppdrag i relation till främlingsfientlighet. För de 

lärare som deltog i den här undersökningen innebar deras uppdrag som lärare i den svenska 

skolan ett ställningstagande mot främlingsfientlighet och ett motverkande arbete. Fientligheten 

som upplevdes strida mot det skolan står för beskrevs som en negativ attityd gentemot ”dom 

andra” och som ofta uttrycks bland elever genom nedvärderande skällsord och kommentarer. 

Främst ansågs den påtaglig bland svenskfödda elever och riktad mot människor med 

invandrarbakgrund och muslimsk koppling. Lärarnas uppfattning var dock att skolans 

värdegrund och ämnesplanen för religionskunskap inte nämner begreppet främlingsfientlighet, 

men att deras ställningstagande och uppdrag att motverka det förmedlas på ett indirekt sätt. 

Styrdokumenten uttrycktes flera gånger vara abstrakta och vaga i sin utformning men bedömdes 

vara som mest bristfälliga när det kommer till att ge konkreta riktlinjer för hur lärare ska gå 

tillväga i sitt praktiska arbete. Lärarna upplevde sig stå ensamma i det praktiska arbetet och 

verkar ha stort utrymme att själva tolka vad som är främlingsfientliga uttryck och hur de ska 

bemötas. Det kan betraktas som oroande och problematiskt att religionslärare i den svenska 

skolan idag inte upplever att deras tidigare lärarutbildning eller skolans styrdokument ger en 

konkret handledning för hur något så aktuellt som främlingsfientlighet ska hanteras. För ett 

gemensamt och framgångsrikt värdegrundsarbete kan det vara riskabelt att lärare på ett sådant 

sätt agerar utifrån ett eget ”förnuft”. Det är likaså problematiskt att ingen av religionslärarna 

kände till att främlingsfientlighet faktiskt nämns i värdegrunden. Under lärarutbildning och i 

den dagliga verksamheten bör det förslagsvis skapas sammanhang att diskutera och klargöra 

det socialiserande uppdraget i relation till främlingsfientlighet. Lärare behöver göras medvetna 

om att skolan enligt sina styrdokument ska bemöta främlingsfientlighet med kunskap, 

diskussion och aktiva insatser. Formuleringen i värdegrunden kan dock behöva analyseras 

gemensamt och sättas i relation till yrkespraktiken för att ha en konkret innebörd för lärare.  

Att motverka främlingsfientlighet och förespråka de värden som skolans läroplan förmedlar 

ansågs annars vara mycket viktigt enligt religionslärarna. Lärarna uppfattades inte uppleva 

                                                           
46 Sköldberg 2014: 120; Bartholdsson 2008: 18     
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något problem med att ställa sig bakom skolans värden. De uppvisar snarare ett oproblematiskt 

förhållningssätt till att inte vara värdeneutrala i sitt socialiserande uppdrag och en säkerhet kring 

att värdena som de har till uppgift att förankra har en överordnad position och är idealiska att 

sträva efter i ett samhälle. För de flesta lärarna verkar värdena vara för givet tagna sanningar då 

deras uppgift att förespråka dem framstod som självklar och relativt oreflekterad. Två lärare 

visade som sagt upp kritiska reflektioner kring skolans sätt att göra anspråk på vad som är rätt 

och forma elever på ett specifikt sätt, men uttryckte ändå en acceptans inför att det är så som 

det fungerar och verkar betrakta skolans socialisering som legitim. I sitt bemötande av 

främlingsfientliga uttryck bedöms religionslärarna därför inte vara moraliskt oförmögna och 

uppleva svårigheter med att ta ställning emot främlingsfientlighet. Detta är givetvis en 

förutsättning för att värdegrundsarbetet och skolans socialiserande uppdrag ska fungera 

framgångsrikt. Med tanke på att skolan inte är någon värdeneutral plats så vore det förödande 

om dess lärare bar på en påtaglig värdeosäkerhet.  

Förutom att ge en bild av religionslärarnas tolkning av och förhållningssätt till sitt 

socialiserande uppdrag i relation till främlingsfientlighet visar undersökningens resultat tre 

huvudsakliga strategier i lärarnas beskrivningar av hur de bemöter främlingsfientliga uttryck 

från elever i klassrummet.  

För det första väljer lärarna att föra en diskussion, eller en så kallad moralisk konversation47, 

med elever kring det de uttryckt. Trots att lärarna upplever att en diskussion innebär en del 

svårigheter och ett stort ansvar på dem som ledare i klassrummet ansåg de att det är det bästa 

sättet att gå tillväga på. Dels uttryckte lärarna att det med tanke på skolans demokratiska grund 

är viktigt att det finns ett öppet klimat i klassrummet där elever får uttrycka sina åsikter och 

tycka som de vill och dels sade de sig uppleva att eleverna inte lyssnar och tar till sig av det de 

säger om de bara håller en ”moralpredikan”. Valet att bemöta främlingsfientliga elever med 

diskussion verkar alltså vara grundat på att skolans demokratiska grund upplevs förespråka en 

åsiktsfrihet men också på att det uppfattas vara en mer effektiv strategi för att kunna förändra 

elevernas attityd.   

Lärarna menade att de endast valde att mer tillrättavisa främlingsfientliga elever och direkt tala 

om för dem vad som är rätt och fel, vilket kan benämnas som moralisk instruktion48, om 

eleverna bryter mot uppsatta ”spelregler” för diskussionen. Enligt lärarna finns det gränser för 

                                                           
47 Colnerud 2004: 17-21 
48 Ibid. 12, 14 
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hur tillåtande lärare kan vara under diskussioner i religionsundervisningen. Elever med 

främlingsfientlig attityd behöver enligt dem förhålla sig till två spelregler, den ena är att 

uttrycka sig på ett sätt som inte är kränkande och den andra är att motivera sina åsikter med 

sakliga argument. Någon kränkande behandling får inte förekomma enligt skolans regler och 

lagar och därför upplevde lärarna det som nödvändigt att hantera sådana situationer med att 

tydligt markera att eleverna har gjort fel. Lärarna var också, med tanke på den andra uppsatta 

spelregeln, av uppfattningen att främlingsfientliga åsikter är möjliga att uttrycka på ett 

välformulerat och välgrundat sätt. Lärarna verkar alltså inte tolka främlingsfientliga uttryck 

som att det bara innefattar nedvärderande ord och kommentarer, utan det finns andra former av 

sådana uttryck som måste få vara tillåtna i skolan. Att en viss form av främlingsfientlighet tillåts 

bedöms, som tidigare nämnts, vara grundat på en uppfattning om att skolan demokratiska grund 

kräver det och inte på att lärarna bär på en värdeosäkerhet i relativistisk anda. Att bemöta 

främlingsfientlighet på det här sättet väcker dock en rad andra frågor. Vilka främlingsfientliga 

uttryck är det mer konkret som måste få tillåtas i skolan? Vilka argument kan klassas som giltiga 

för främlingsfientlighet? Vilka uttryck kan lärare bedöma som kränkande om upplevelsen av 

vad som är kränkande kan vara individuell? För ett framgångsrikt värdegrundsarbete i 

förhållande till främlingsfientlighet ser jag återigen ett behov av att lärare går samman och 

försöker finna gemensamma förhållningssätt till detta. Det finns även goda möjligheter för 

skolor att söka hjälp från organisationer utifrån, som kan bidra med en vidareutbildning för 

lärarna kring främlingsfientlighet och hur det kan bemötas.  

Den andra strategin som religionslärarna använder vid bemötandet av främlingsfientliga uttryck 

handlar om att under diskussioner med eleverna presentera en annan information och försöka 

ge dem kunskap som de upplevs sakna. En så kallad upplysning ansågs nödvändig då 

främlingsfientligheten ofta bedöms bygga på okunskap, rädsla och fördomar. Genom att 

förklara hur saker egentligen ligger till beskrevs elevernas påståenden, om att till exempel alla 

muslimer är terrorister, utmanas och lärarna ge eleverna en bredare och mer nyanserad bild av 

exempelvis islam som förhoppningsvis gör att eleverna börjar tänka till. Trots att lärarna via 

diskussioner med främlingsfientliga elever tillåter att en viss form av främlingsfientlighet 

kommer till uttryck och inte anser sig kräva att eleverna ska ändra sin åsikt, så tydliggör deras 

utsagor att de via sin upplysning förmedlar ett ställningstagande emot främlingsfientlighet och 

förespråkar värden i linje med läroplanen. Något som faktiskt krävs av lärare i moraliska 
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konversationer eftersom de trots allt har ett uppdrag att förankra andra humanistiska och 

demokratiska värden hos elever.49  

Den tredje strategin i bemötandet av främlingsfientlighet som studiens resultat lyfter handlar i 

sin tur om att lärarna intar ett tydligt ledarskap i förhållande till vilka värden som skolan står 

för, men samtidigt är vänliga och måna om en god relation med eleverna. I sitt bemötande 

beskrev lärarna att de tänker på att bland annat vara respektfulla, lugna och inlyssnande. Några 

lärare talade om att en god relation till eleverna gör att de lyssnar och lägger ett värde i det de 

säger. För att kunna socialisera och verkligen påverka elever med främlingsfientlig attityd 

ansågs det alltså nödvändigt att tänka på hur värderingar och moral förmedlas, eller med andra 

ord använda sig av moralisk interaktion i sin vardagliga moraliska praktik. Som nämnts tidigare 

kan detta sätt att förhålla sig till sitt värdegrundsarbete vara det som gör att lärarna föredrar att 

möta eleverna genom diskussion istället för en moralpredikan. Diskussion ansågs som sagt vara 

en mer effektiv strategi för att förändra främlingsfientliga elevers attityd.  

Lärarnas huvudsakliga strategier för att bemöta främlingsfientliga uttryck är alltså följande; 

 Att föra en öppen diskussion, men med nödvändiga spelregler  

 Att upplysa eleverna under diskussionen 

 Att inta ett vänligt och relationsorienterat ledarskap  

Trots att ingen av lärarna verkade medvetna om meningen i värdegrunden där 

främlingsfientlighet nämns uttryckligen så väljer de att just bemöta främlingsfientlighet med 

diskussion och kunskap.50 Detta är glädjande med tanke på att en sådan omedvetenhet mycket 

väl skulle kunna resultera i ett annat bemötande. Religionslärarnas huvudsakliga strategier kan 

falla in under två av de tre vägar för moralisk påverkan som Colnerud observerat i lärares 

värdegrundsarbete, moralisk konversation och moralisk interaktion framkommer som två 

vanligt förekommande och samtidiga vägar. Moralisk instruktion däremot betraktas inte som 

en huvudsakliga strategi då det bara används i enstaka situationer när det upplevs som absolut 

nödvändigt på grund av regler och lagar kring kränkning och diskriminering.51 De tre 

strategierna påminner dessutom mycket om tre av de handlingsinriktningar som Arneback 

observerar i flera skolors planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck, nämligen den 

                                                           
49 Colnerud 2004: 21 
50 Skolverket 2011: 5 
51 Colnerud 2004: 21 
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demokratiserande handlingsinriktningen, den förmedlande handlingsinriktningen och den 

relationella handlingsinriktningen.52  

Lärarnas strategier kan betraktas som deras sätt att hantera de frågor och oklarheter kring 

skolans bemötande av främlingsfientlighet som uttrycktes inledningsvis i uppsatsen och som 

låg till grund för den här undersökningen. Strategierna ger exempelvis en inblick i hur tillåtande 

lärare väljer att vara under diskussioner som kan uppkomma i religionsundervisningen. Framför 

allt kan de dock vara ett sätt att balansera de motstridiga målen i värdegrundens demokratiska 

uppdrag. Det vill säga att skolan ska ha ett öppet klimat och förespråka värden som 

yttrandefrihet och en öppenhet inför skilda uppfattningar samtidigt som främlingsfientlighet 

ska motverkas och vissa oförhandlingsbara humanistiska värden ska förankras hos elever. 

Möjligtvis hanterar lärarna detta genom att låta främlingsfientliga åsikter komma till uttryck 

under diskussioner, behandla eleverna respektfullt och ha en god relation till dem samtidigt som 

de sätter upp vissa nödvändiga ”spelregler” och är noga med att själva ta tydlig ställning och 

förespråka skolans värden genom en upplysande insats. Genom att sätta upp vissa nödvändiga 

spelregler för klassrumsdiskussioner verkar lärarna också ha funnit ett sätt att förhålla sig 

tillåtande till att även främlingsfientliga åsikter får komma till uttryck i den demokratiska skolan 

men samtidigt inte tillåta någon kränkande behandling. 

På vilka sätt kommer då skolans och lärares maktutövning till uttryck i religionslärarnas sätt att 

förhålla sig till och bemöta främlingsfientlighet? Framför allt synliggör undersökningens 

resultat att det rör sig om en demokratiskt präglad maktutövning, som kan liknas vid den 

Bartholdsson kallar för vänlig maktutövning. I religionslärarnas intervjusvar framgår det tydligt 

att deras bemötande och socialisering av främlingsfientliga elever tar en vänlig, mjuk och 

omsorgsinriktad form.53 Detta märks i lärarnas sätt att vara måna om att upprätthålla en god 

relation till elever som uttrycker främlingsfientlighet och behandla dem väl och respektfullt. 

Det är likaså tydligt då lärarna oftast väljer att bemöta eleverna med en ”öppen” diskussion och 

inte genom mer auktoritär moralpredikan. En moralpredikan ansågs av lärarna varken vara 

passande i en demokratisk skola eller en effektiv strategi för en framgångsrik värdepedagogik. 

Lärarnas vänlighet tar sig också uttryck i deras inställning till att det socialiserande uppdraget 

att motverka främlingsfientlighet är viktigt. De värden som skolan istället förespråkar betraktas 

som ideala att sträva efter och skolans socialisering verkar helt enkelt ha ett mycket gott syfte. 

Den maktutövning som går att observera är alltså subtil och sker på ett mer indirekt vis. Genom 
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en vänlig framtoning döljs skolans och lärarnas dominans och en strävan mot oförhandlingsbara 

mål.54  

Den svenska skolan är en institution som reglerar människor. Precis som Persson skriver har 

skolan en människoförändrande makt eftersom den utövar en socialisering som försöker 

frambringa särskilda handlingar hos elever och få dem att anpassa sig till specifika värderingar 

och mål.55 Hemligheten bakom en sådan maktutövning i dagens demokratiska skola verkar 

dock vara att elever inte ska vara medvetna om att de blir styrda och påverkade. 

Maktutövningen verkar till och med kunna vara dold för lärarna själva. Då den alltså rör sig på 

en förmedveten nivå och kan lokaliseras till en överordnad struktur är den ett tydligt exempel 

på det som Bourdieu benämner som symboliskt våld och som Bartholdsson menar att en vänlig 

maktutövning kan likställas med.56 Även om det på ett sätt framstår i religionslärarnas utsagor 

som att elever i skolan är fria och får tycka som de vill så går det att uppmärksamma hur lärarnas 

pedagogiska handlingar skapar ett indirekt tvång att vara och tycka på ett sätt som är önskvärt 

i skolan. Till att börja med går det att uppmärksamma det här i lärarnas sätt att sätta upp 

spelregler för den öppna diskussion som skolans demokratiska grund upplevs förespråka. 

Elever med en främlingsfientlig attityd behöver uttrycka sig på ett särskilt sätt som inte kränker 

någon samt motivera sina åsikter med sakliga argument. Det är samtidigt lärarna som att avgör 

vilka uttryck som är kränkande och vilka argument som är sakliga och har helt enkelt makten 

att bedöma vilka främlingsfientliga uttryck som är tillåtna i skolan. Religionslärarna sätter alltså 

vissa gränser för elevernas yttrandefrihet och formar ett särskilt acceptabelt sätt att uttrycka 

främlingsfientlighet på. De gränser som dras är givetvis inte tagna ur luften. När det gäller 

kränkningar måste lärare förhålla sig till regler och lagar som skolan berörs av. Faktum kvarstår 

dock att lärarna kan sägas begränsa elevernas handlingsutrymme genom att forma diskursen, 

alltså sättet att tala om invandrare eller människor med annan religiös anknytning, under de 

diskussioner som förekommer i religionsundervisningen. De bestämmer vad som är socialt 

accepterat att uttrycka i klassrummet.57  

Ett indirekt tvång i religionslärarnas pedagogiska handlingar går också att observera då de under 

diskussioner med främlingsfientliga elever beskrivs bemöta eleverna med något som kan 

benämnas som upplysning. Elevernas främlingsfientliga attityd upplevs ofta av lärarna vara 

grundad på fördomar och okunskap och lärarna ser det därför som sin uppgift att utmana deras 

                                                           
54 Bartholdsson 2008: 18, 19 
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56 Sköldberg 2014: 120; Bartholdsson 2008: 18 
57 Elmeroth 2008: 16, 18 
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påståenden genom att ge dem kunskap och en bredare och nyanserad bild av exempelvis 

muslimer. Genom att göra detta tar lärarna ställning emot främlingsfientlighet i diskussionerna 

och förespråkar istället sådant som ligger mer i linje med läroplanens värde- och kunskapsmål. 

I lärarnas sätt att formulera sig kring sin upplysande insats märks det hur de som aktörer i 

skolans verksamhet gör anspråk på vad som är sann kunskap och vilka värderingar som är de 

rätta att ha. Främlingsfientlighet, som skolans värdegrund ställer sig emot, anses istället 

sammankopplat med lösa påståenden. Att religionslärarna gör detta är inte alls är konstigt 

eftersom det är precis så det funkar i en institution som skolan. Skolan som institution förmedlar 

helt enkelt särskilda kunskaper och förställningar och framställer dessa som de enda sanna och 

legitima. Lärare ges samtidigt tolkningsföreträde och monopol över vad som är sant och rätt.58 

Under intervjuerna med lärarna framkom det också att de värden som läroplanen förespråkar 

verkar ha en självklar överordnad position och upplevs oproblematiska att förankra hos alla 

elever. Elmeroth lyfter, via det hon kallar för monokulturell norm i det svenska 

utbildningssystemet, att de värden som läroplanen förespråkar tenderar att betraktas just som 

universella och överordnade. På grund ut av diskurser som finns inbäddade i exempelvis 

samhället och skolan menar Elmeroth att det skapas för givet tagna sanningar.59 Att lärarna gör 

anspråk på vad som är sann kunskap och rätta värderingar i bemötandet av elever som uttrycker 

sig främlingsfientligt, och där med också delegimiterar deras alternativa föreställning, kan alltså 

betraktas som en fullkomligt naturlig del av skolans verksamhet. Det bör dock uppmärksammas 

som en maktutövning, nämligen en form av symboliskt våld eftersom lärarna skapar ett indirekt 

kulturellt tvång genom dessa pedagogiska handlingar.60  

Skolan fungerar helt enkelt på ett specifikt sätt som institution och kan trots sin demokratiska 

grund sägas verka för att elever ska vara och tänka på ett ”rätt” sätt. Även om religionslärarna 

som deltog i studien upplever att främlingsfientliga elever får tycka som de vill i skolan, men 

bara måste tänka på hur de uttrycker sina åsikter, så blir det tydligt att eleverna egentligen inte 

ges ett sådant stort utrymme att göra det när det hela studeras utifrån ett maktperspektiv. Som 

lärare kan man fråga sig vart man ska göra av denna insikt om skolans maktutövning. Som 

uttrycktes inledningsvis i den här texten är en sådan vidgad medvetenhet om läraryrket och den 

verksamhet som lärare är en del av viktig eftersom maktutövningen kan betraktas som central 
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för lärares yrkesetik. Som lärare behöver man förhålla sig till sin maktposition för att kunna 

utveckla ett lämpligt etisk förhållningssätt gentemot sina elever i yrkespraktiken.  

Genom att synliggöra religionslärares socialiserande förhållningssätt till främlingsfientlighet 

och deras strategier för att bemöta främlingsfientliga uttryck så ger den här undersökningens 

resultat en värdefull inblick för både lärarstudenter och yrkesverksamma lärare, särskilt inom 

ämnen som religionskunskap där främlingsfientlighet tenderar att komma till uttryck. En 

gemensam hantering av främlingsfientlighet i skolan är högst aktuell med tanke på den 

samhällsutveckling som går att observera. Ämnet bör därför ägnas mer uppmärksamhet 

framöver. Den här undersökningen ger dessutom en unik insikt i hur skolans maktutövning 

kommer till uttryck i sammanhanget och i en verksamhet som ska vila på en demokratisk grund. 

Makt är uppenbarligen något som är påtagligt även i en demokratisk skola och bör studeras 

ytterligare för en fördjupad förståelse för skolans verksamhet och läraryrket, men även för hur 

ett demokratiskt samhälle i sig hanterar motstridiga föreställningar som till exempel negativa 

attityder gentemot människor med en annan religiös tillhörighet. Sådana studier bidrar med att 

problematisera den demokrati som så ofta värdesätts och förespråkas i det svenska samhället. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du jobbat som religionslärare?  

 Har du någon lärarutbildning i grunden? (Om ja) Vad för någon? 

 Vad innebär främlingsfientlighet för dig? Vad är exempel på främlingsfientliga uttryck 

enligt dig? Hur tolkar du att begreppet står i förhållande till rasism?  

 

 Har du under din tid som lärare stött på elever som på något sätt uttryckt en 

främlingsfientlig attityd i klassrummet? Hur har främlingsfientligheten uttryckts vid 

dessa tillfällen? Hur har du agerat vid dessa tillfällen? Hur skulle du beskriva att du 

bemöter främlingsfientliga uttryck när de uppkommer idag? 

 

 Hur känner du inför att det kan uppkomma främlingsfientliga uttryck under din 

religionsundervisning? Känner du dig säker eller osäker i situationer när det 

uppkommer? Vad tror du det beror på att du känner så? 

 

 Känner du att det finns några svårigheter eller utmaningar kring att bemöta 

främlingsfientliga uttryck från elever i klassrummet? (Om ja) Vad för några? 

 

 Hur tänker du att du som lärare och ledare behöver vara när främlingsfientliga uttryck 

uppkommer?  

 

 Hur uppfattar du att skolans värdegrund och ämnesplanen för religionskunskap på 

gymnasiet ställer sig till främlingsfientlighet? Vad för fostran uppfattar du att du som 

religionslärare förväntas bedriva i relation till främlingsfientlighet?  

 

 Vad förmedlar läroplanen, enligt dig, för sorts hantering av främlingsfientliga uttryck 

från elever? Hur tänker du att lärare i en skola som vilar på en demokratisk grund ska 

hantera främlingsfientliga uttryck från elever i klassrummet? På vilka sätt tänker du 

att du allmänt sett motverkar främlingsfientlighet i din religionsundervisning?  

 

 Upplever du att det finns oklarheter eller motsägelsefulla mål i det fostrande uppdraget 

som läroplanen förmedlar?  

 

 Hur hanterar du demokratiska värden som yttrandefrihet i din religionsundervisning? 

Hur tillåtande kan man vara i elevdiskussioner som religionslärare? Finns det 

gränser för yttrandefriheten i skolan? Får elever tycka som de vill i skolan? Kan man 

säga till en främlingsfientlig elev att den har fel/ bryter mot skolans regler?  

 

 Vilka strategier bedömer du som bäst för att bedriva en framgångsrik värdepedagogik 

i relation till främlingsfientlighet?  

 


