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ABSTRACT 
 
Aktuell forskning inom social kognition tyder på att såväl fördomar som diskriminering kan 

befinna sig på implicit, det vill säga omedveten och automatisk nivå (Greenwald & Banaji, 

1995). Om lärare har implicita fördomar gentemot invandrarelever finns det därför risk för att 

de omedvetet diskriminerar dessa. Med anledning av detta undersöktes med hjälp av Implicit 

Association Test (Greenwald et al., 1998) 52 lärarstudenters implicita attityder gentemot in-

vandrarelever. Dessutom undersöktes lärarstudenters explicita attityder gentemot samma 

grupp. 

 Resultaten visade att en stor majoritet (79 %) av lärarstudenterna hade negativa attityder 

gentemot invandrarelever på implicit nivå, medan endast en dryg tredjedel uttryckte detta ex-

plicit. Det fanns dessutom ingen statistisk signifikant korrelation mellan de explicita och im-

plicita måtten. Även om denna diskrepans kan bero på att deltagarna ville dölja sina negativa 

attityder gentemot invandrarelever, finns det anledning att tro att många lärarstudenter har 

implicita attityder som de inte är fullt medvetna om och som kan ligga till grund för omedve-

ten diskriminering av invandrarelever.  

 
 
 



 

INNEHÅLL 
 

1 INTRODUKTION......................................................................................................3 

2 BAKGRUND...............................................................................................................4 

2.1 Fördomar ............................................................................................................4 
2.2 Explicita och implicita attityder........................................................................6 
2.3 Explicita och implicita mätmetoder..................................................................7 
2.4 Implicita attityder och diskriminering.............................................................8 
2.5 Lärares implicita attityder ................................................................................10 

3 SYFTE.........................................................................................................................13 

4 METOD.......................................................................................................................14 

4.1 Implicit mätmetod ..............................................................................................14 
4.1.1 Kategorier och stimuli ..................................................................................15 
4.1.2 Testets genomförande ..................................................................................15 
4.1.3 Databearbetning ...........................................................................................16 
4.1.4 Metodkritik...................................................................................................17 

4.2 Explicit mätmetod ..............................................................................................17 
4.3 Deltagare .............................................................................................................18 
4.4 Procedur..............................................................................................................19 
4.5 Etiska överväganden..........................................................................................19 

5 RESULTAT ................................................................................................................20 

5.1 Implicita attityder gentemot invandrarelever .................................................20 
5.2 Explicita attityder gentemot invandrarelever .................................................20 
5.3 Förhållandet mellan explicita och implicita attityder.....................................20 

6 DISKUSSION .............................................................................................................21 

 



3 

1 INTRODUKTION 
 
Elever i skolan får inte diskrimineras på grund av till exempel sin etniska härkomst. 

På denna punkt är lagstiftningen mycket tydlig, och det är alltså olagligt för lärare att 

diskriminera sina elever (Utbildningsdepartementet, 2006). Förutsatt att lärare känner 

till den här lagstiftningen samt ställer upp på yrkets gemensamma värdegrund kan 

man tycka att det borde vara mycket osannolikt att lärare medvetet skulle begå ett 

sådant moraliskt såväl som juridiskt övertramp. 

 Aktuell forskning inom social kognition tyder emellertid på att diskriminering kan 

ske oavsiktligt och omedvetet på grund av implicita (automatiska och omedvetna) 

fördomar (Greenwald & Banaji, 1995). Utifrån det här synsättet kan man istället för-

vänta sig att vissa lärare, även om dessa har en stark övertygelse om alla människors 

lika värde samt är starkt motiverade att följa svensk lag, likväl diskriminerar elever. 

För att få kunskap om detta tänkbara problem i skolorna är det viktigt att undersö-

ka i vilken utsträckning lärare har implicita fördomar gentemot grupper de dagligen 

kommer i kontakt med. Ett rimligt första steg är dock att undersöka detta bland lärar-

studenter i och med att lärarstudenter är en mer lättåtkomlig grupp att studera. Lärar-

studenter är trots allt framtidens lärare, och om de har implicita fördomar gentemot 

invandrarelever är det en mycket stor elevgrupp som riskerar att bli diskriminerande. 

Det övergripande syftet med det här examensarbetet är därför att undersöka lärarstu-

denters implicita fördomar gentemot invandrarelever, samt hur lärarstudenters impli-

cita fördomar förhåller sig till deras explicita utsagor.  
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2 BAKGRUND 
 
I den här delen kommer först teorier kring vad fördomar är för något och vad de be-

ror på att presenteras. Därefter följer ett avsnitt om uppdelningen mellan implicita 

och explicita attityder, vilket följs av en översikt kring hur man kan undersöka dessa 

empiriskt. Den fjärde delen handlar om hur implicita attityder är relaterade till dis-

kriminerande beteende. Bakgrundskapitlet avslutas med ett avsnitt om lärares impli-

cita fördomar. 

 

2.1 Fördomar 
 
I vardagligt tal kan ordet fördomar syfta till såväl negativa som positiva förutfattade 

meningar gentemot olika grupper. Inom forskning används dock fördomar oftast som 

ett negativt orienterat begrepp, och den vanligaste definitionen på fördomar är att de 

är negativa föreställningar, känslor och attityder gentemot en grupp människor (Ak-

rami, 2005). 

 Definitionen ovan syftar alltså enbart till inställningen mot gruppen och inte till 

faktiska beteenden. När man agerar utifrån sina fördomar och behandlar en individ 

sämre på grund av dennes grupptillhörighet rör det sig istället om diskriminering. 

Det är därför viktigt att skilja på fördomar och diskriminering, eftersom det faktum 

att man har fördomar inte nödvändigtvis innebär att man agerar utifrån dem i alla 

situationer (Akrami, 2005). 

 Fördomar är ett komplext mänskligt fenomen som har studerats flitigt framförallt 

under den andra halvan av 1900-talet och framåt. Forskningen har traditionellt bedri-

vits utifrån tre olika perspektiv: det kognitiva, det socialpsykologiska och det person-

lighetspsykologiska. I sin avhandling visar Akrami (2005) genom en rad experiment 

att dessa tre perspektiv allihop är giltiga och att de bör ses som kompletterande sna-

rare än konkurrerande förklaringsmodeller. 

Den kognitiva förklaringsmodellen betonar att fördomar är ett oundvikligt resultat 

av hur mänsklig kognition fungerar. Vi människor kategoriserar den information vi 

tar in och skapar generaliserande scheman. Dessa bildar sedan förväntningar inför 

nya objekt vi möter. Om vi ser en buss vi inte sett förut kommer vi till exempel inte 

att bedöma bussen som om det vore första gången, utan vi kommer utifrån våra tidi-

gare erfarenheter av andra bussar ha vissa förväntningar på den. Dessa förväntningar 
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är inte alltid helt korrekta, men de är tillräckligt ofta så pass korrekta att det sparar tid 

och energi och skapar en struktur i en värld som annars vore kaosartad. Det vore helt 

enkelt omöjligt att bemöta alla nya objekt i vår vardag helt naivt som om det vore 

första gången vi sett något liknande (Hilton & von Hippel, 1996). 

 Vår kognition fungerar på ett liknande sätt även när vi kategoriserar andra männi-

skor. När vi träffar på en människa för första gången kommer vi inte att bemöta ho-

nom eller henne helt utan förväntningar, utan vi kommer utifrån personens grupptill-

hörighet tillskriva personen vissa egenskaper. Ett bra exempel är när man ser ett 

spädbarn för första gången och frågar om det är en pojke eller en flicka. Genast när 

man får reda på könet på barnet kommer man utifrån grupptillhörigheten ha vissa 

förväntningar på barnet. Sådana här generaliserade föreställningar som baserar sig på 

människors grupptillhörighet kallas stereotyper och kan innehålla föreställningar som 

är positiva, negativa eller neutrala i sin karaktär. Det är när dessa förväntningar är 

negativa som vi har fördomar gentemot gruppen (Hilton & von Hippel, 1996). 

 I det socialpsykologiska perspektivet ser man själva indelningen av människor i 

olika grupper som centralt för att fördomar uppstår. Generellt sett tycker vi bättre om 

dem som är med i de grupper som vi själva identifierar oss med, medan vi tycker 

sämre om dem som är utanför dessa grupper. Detta gäller både för stora grupper så-

som etnicitet, men också för mindre grupper som vilket fotbollslag man hejar på eller 

vilken skola man går på (Lane, Mitchell & Banaji, 2005). 

 Inom det personlighetspsykologiska perspektivet poängterar man istället att det är 

individuella personlighetsdrag som påverkar hur fördomsfull man är. Vissa männi-

skor tenderar helt enkelt att ha starkare fördomar gentemot minoriteter i samhället. 

Ett exempel är ett personlighetsdrag som grundar sig på social dominans. Detta inne-

bär att man anser att vissa människor helt enkelt är bättre än andra och att de då har 

rätt att dra fördel av detta. Man ser dessutom en hierarkisk indelning av människor 

som naturlig och nödvändig. Sådana här personlighetsdrag innebär att man får en 

negativ inställning till socialt utsatta grupper som inte sällan är etniska minoriteter, 

men även att man har fördomar gentemot till exempel fattiga och handikappade (Ak-

rami, 2005). 
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2.2 Explicita och implicita attityder 
 
Greenwald & Banaji (1995) definierar attityd som inställningen till sociala objekt, 

såsom människor, platser och företeelser. Negativa attityder till sociala grupper, det 

vill säga fördomar, är alltså en del av detta vidare begrepp (Greenwald & Banaji, 

1995). Genom att använda ett gemensamt begrepp oavsett om det gäller inställningen 

till politiska partier, fotbollslag eller nationaliteter blir det betydligt lättare att jämfö-

ra olika forskningsresultat med varandra. Fortsättningsvis kommer därför även be-

greppet attityd att användas i den här framställningen. Det är här värt att påpeka att 

negativa attityder till en grupp människor används synonymt med fördomar i den här 

framställningen. 

 Attityder kan befinna sig på både explicit och implicit nivå. Explicita attityder är 

de attityder som vi är medvetna om, står för, samt kan uttrycka om vi så önskar. Im-

plicita attityder däremot befinner sig utanför vårt medvetande och vi kan inte korrekt 

uttrycka dessa även om vi är motiverade till att göra så. Implicita attityder är positiva 

eller negativa associationer som aktiveras automatiskt hela tiden i vår vardag, och 

dessa associationer kan gå rakt emot våra medvetna och genomtänkta åsikter. Till 

skillnad från våra explicita genomtänkta åsikter kan vi inte bestämma oss för att 

omedelbart förändra våra implicita associationer, utan dessa är stabila och svåra att 

förändra (Greenwald & Banaji, 1995).  

I och med att explicita och implicita attityder är skilda åt kan de alltså vara orela-

terade och i vissa fall till och med negativt korrelerade med varandra (Greenwald & 

Banaji, 1995). Tidig empirisk forskning inom området fann också mycket svaga kor-

relationer mellan implicita och explicita attityder (Devine, 1989). Mer aktuell forsk-

ning tyder emellertid på att när man kontrollerar för dålig reliabilitet1 och konceptu-

ella skillnader i mätmetoderna blir korrelationerna betydligt starkare (Cunningham, 

Preacher & Banaji, 2001; Hofmann, Gawronski, Gschwendner, Le & Schmitt, 2005). 

Nosek et al. (2007) finner till exempel att implicita och explicita attityder gentemot 

presidentkandidater är starkt korrelerade. De finner dessutom att korrelationerna för 

känsliga områden (fördomar) förvisso ofta är svaga eller måttliga, men att det även 

där många gånger finns ett samband. 

                                                 
1 Detta har skett dels genom att nya metoder med högre reliabilitet har utvecklats, men också genom 
att man tar hänsyn till reliabiliteten i det mått som faktiskt används. Ett mått som har svag intern reli-
abilitet kan omöjligt visa på starka korrelationer med andra mått.  
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Generellt sett finns det alltså ett samband mellan implicita och explicita attityder, 

men det råder ingen konsensus bland forskare kring vad detta samband beror på. Vis-

sa forskare går så långt som att hävda att implicita och explicita attityder egentligen 

är precis samma sak, och att skillnaden endast ligger i motivationen till att svara upp-

riktigt (Fazio, Jackson, Dunton & Williams, 1995). Denna ståndpunkt är emellertid 

kraftigt ifrågasatt från flera håll (se till exempel Nosek & Smyth, 2007). Även om de 

flesta forskare är överens om att oviljan att uttrycka negativa attityder gentemot vissa 

grupper i syfte att inte verka fördomsfull påverkar sambandet, kan den inte förklara 

hela skillnaden mellan implicita och explicita attityder. En studie av Nosek (2005) 

visar till exempel på hur flera andra faktorer, såsom hur ofta man reflekterar kring 

sina attityder mot en viss grupp, påverkar sambandet.  

 Det faktum att implicita och explicita attityder ofta är korrelerade kan tyckas ur-

holka den teoretiska uppdelningen mellan dessa två koncept. Nosek och Smyth 

(2007) menar dock att även om man inte är medveten om sina implicita attityder, kan 

dessa ändå korrelera med explicita attityder på grund av andra ännu ej observerade 

faktorer. Vikt och längd har till exempel en tydlig korrelation, men likväl försöker 

ingen argumentera för att vikt och längd är samma sak utan dess samband beror på 

andra faktorer. Dessutom kan man ha en mycket god bild av sin grannes åsikter om 

olika saker, men det betyder ändå inte att man har tillgång till dennes medvetande 

och dennes tankar utan endast att man har observerat dennes beteende. På liknande 

sätt kan man bli medveten om sina implicita och omedvetna attityder genom att vara 

observant på sitt beteende och sin magkänsla i olika situationer. Det faktum att im-

plicita och explicita attityder ofta är korrelerade kan alltså inte i sig självt ses som ett 

bevis för att de är samma sak, utan den teoretiska uppdelningen är fortsatt giltig. Im-

plicita och explicita attityder kan därför bäst definieras som distinkta, men relaterade 

koncept (Nosek & Smyth, 2007). 

2.3 Explicita och implicita mätmetoder 
 
Det traditionella sättet att undersöka attityder är genom explicita mätmetoder. Dessa 

går helt enkelt ut på att fråga deltagarna om vad de har för inställning till eller för 

känslor gentemot det objekt man är intresserad av (Fazio & Olson, 2003).  När det 

gäller känsliga områden som fördomar är det vanligt att deltagarna inte är helt upp-

riktiga eftersom de inte vill framstå som fördomsfulla (Akrami & Ekehammar, 
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2005).  Explicita mätmetoders meningsfullhet är därför begränsad inom detta områ-

de.  

 Implicita attityder undersöks däremot genom indirekta metoder, så kallade impli-

cita mätmetoder. De allra flesta av dessa baserar sig på svarstider som mäts på en 

dator i millisekunder och bygger på principen att sådant som är kongruent går snab-

bare att bearbeta än sådant inte är kongruent (Fazio & Olson, 2003). Principen är 

densamma som om man fått till uppgift att sortera spelkort i två högar. Om man ska 

sortera spader och klöver i en hög och hjärter och ruter i den andra högen, kommer 

detta vara enkelt och gå snabbt eftersom dessa har den svarta respektive röda färgen 

gemensamt. Men om man istället skulle sortera spader och ruter i en hög och klöver 

och hjärter i den andra, skulle det gå mycket långsammare eftersom det då inte finns 

någon tydlig association. 

Denna princip utnyttjas i implicita tester. Till exempel är det svårt att placera en 

bild på en kackerlacka i samma hög som det positiva ordet lycka, men lätt att placera 

kackerlackan i samma hög som det negativa ordet ondska.  Detta beror på att de allra 

flesta har negativa associationer kring insekter. För dem som har negativa associatio-

ner kring invandrare kommer det således vara lätt att placera dem i samma hög som 

negativa ord, men svårt att placera i samma hög som positiva ord. Denna relativa 

skillnad uppmätt i millisekunder utgör kärnan i implicita tester (Fazio & Olson, 

2003). 

Även om det finns ett flertal implicita mätmetoder idag, så bygger alla på denna 

gemensamma grund av att övningar som är kongruenta går lättare och snabbare att 

genomföra jämfört med övningar som är inkongruenta. I och med att dessa mätmeto-

der är indirekta och att deltagarna svarar på många övningar så snabbt som möjligt är 

det mycket svårt för deltagarna att lura testet att visa ett resultat som de själva skulle 

vilja ha. Implicita mätmetoder påverkas därför inte av hur känslig frågan är (Fazio & 

Olson, 2003).  

2.4 Implicita attityder och diskriminering 
 
Det kanske starkaste argumentet för varför man ska undersöka implicita attityder är 

att de visat sig vara relaterade till beteende. Förvisso visar en metaanalys av Green-

wald, Poehlman, Uhlmann och Banaji (in press) att implicita attityder är något sämre 

än explicita attityder på att förutsäga beteende generellt, men samma metaanalys 
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visar dock att när det gäller diskriminering är de betydligt bättre. De som har starkare 

negativa implicita attityder gentemot en viss grupp kommer alltså med större sanno-

likhet att diskriminera denna grupp. Explicita attityder däremot förutsäger ofta dis-

kriminerande beteende mycket dåligt eller inte alls (Greenwald et al., in press). 

 Det går emellertid inte att definitivt avgöra huruvida denna diskriminering sker 

helt omedvetet eller om det beror på att deltagarna är oärliga när de uppger sina ex-

plicita attityder. Dock är implicita attityder starkare relaterade till spontana och au-

tomatiska beteenden, såsom icke-verbala beteenden, och mindre relaterade till be-

dömningar där beslutet är väl genomtänkt, även om det också där finns ett samband 

(Greenwald et al., in press). Neurologiska studier tyder dessutom på att implicita 

attityder är relaterade till automatisk aktivering av primitiva delar av hjärnan som 

hanterar rädsla, medan så inte är fallet för explicita attityder (Cunningham et al., 

2004). 

 Merparten av dessa studier har gjorts på lättillgängliga studenturval. Man skulle 

emellertid kunna argumentera för att professionella yrkesutövare inte låter sig påver-

kas av fördomar på samma sätt. På senare tid har det dock genomförts en del forsk-

ning kring implicita fördomar och diskriminering även bland yrkesprofessionella. I 

en sådan studie undersökte Corell et al. (2007) med hjälp av ett experiment i form av 

en skyttesimulering en yrkesspecifik situation där implicita attityder skulle kunna 

påverka snabba beslut. Studenter och verksamma poliser fick genomföra en skytte-

simulering där de skulle skjuta beväpnade brottslingar, men inte skjuta obeväpnade 

oskyldiga. De oskyldiga och brottslingarna varierades i hudfärg. Det visade sig att 

studenterna snabbare och oftare sköt svarta än vita oskyldiga. Studenterna reagerade 

dessutom snabbare med att skjuta svarta brottslingar än vita brottslingar. De yrkes-

verksamma poliserna lät däremot inte implicita fördomar påverka deras beslut i att 

skjuta eller inte skjuta, utan sköt svarta lika ofta som vita. Däremot påverkades deras 

hastighet märkbart, och det tog längre tid för dem att korrekt bestämma sig för att 

skjuta eller inte skjuta en svart person jämfört med om personen var vit. Resultaten 

från studien tyder alltså på att professionella kan undertrycka sina fördomar, men att 

detta då tar tid. Frågan kvarstår dock huruvida poliserna i ett skarpt läge hade tagit 

sig tid till att undertrycka sina fördomar (Corell et al., 2007). 

 Om studien av Corell et al. (2007) inger visst hopp om att professionella yrkesut-

övare kan undertrycka implicita fördomar, pekar en studie av Green et al. (2007) 

däremot på att dessa kan påverka viktiga och komplicerade beslut i yrkesutövningen. 
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Green et al. (2007) lät läkare ställa diagnoser i fiktiva fall där patienterna varierades i 

hudfärg. Det visade sig då att läkare som hade negativa implicita attityder gentemot 

svarta inte rekommenderade en nödvändig hjärtoperation till svarta patienter i samma 

utsträckning som till vita patienter. 

 De två studierna ovan har det gemensamt att situationen är fiktiv. Av praktiska 

skäl studeras också diskriminering oftast i laboratoriemiljö under kontrollerande for-

mer. Det är emellertid oklart i vilken grad resultat från sådana studier kan generalise-

ras till hur implicita attityder och diskriminering förhåller sig till varandra i en verk-

lig situation. En ännu opublicerad studie av Rooth (2007) visar emellertid på ett så-

dant samband i ett fältexperiment där situationen definitivt upplevdes som verklig för 

deltagarna. Rooth (2007) skickade ut fiktiva ansökningar som svar på riktiga plats-

annonser. Hälften av ansökningarna som annars var likvärdiga hade ett utländskt 

klingande namn och hälften ett svenskt. Det visade sig att arbetsgivarna bjöd in de 

med svenskt klingande namn i 50 % fler fall. Detta var dessutom tydligt relaterat till 

arbetsgivarnas implicita fördomar, men inte alls relaterat till deras explicita utsagor. 

Enbart arbetsgivarnas vilja att dölja sina fördomar kan dessutom svårligen förklara 

diskrepansen då en majoritet av arbetsgivarna faktiskt uttryckte fördomar, medan det 

endast var en minoritet som diskriminerande. 

Även om denna enda studie av Rooth (2007) inte kan bekräfta att all tidigare 

forskning som bedrivits i laboratoriemiljö med självklarhet kan generaliseras till 

verkliga situationer, är studiens resultat ett tydligt tecken på att implicita fördomar är 

relaterade till diskriminering som förekommer i verkliga livet. 

  

2.5 Lärares implicita attityder 
 
Det står alltså klart att implicita attityder är relevanta att studera hos lärare om man 

är intresserad av hur lärare kan tänkas bete sig mot elever. För det första kommer 

man då förbi problematiken att vissa lärare när de tillfrågas explicit kanske väljer att 

dölja fördomar de faktiskt har och är medvetna om.  För det andra finns det också en 

god möjlighet att man då får en uppfattning om attityder som är till stor del omed-

vetna för lärarna men likväl kan leda till automatisk och oavsiktlig diskriminering, 

såsom att man ler mindre eller uppträder kyligare mot elever med invandrarbak-

grund. 
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Det har emellertid inte gjorts några tidigare försök att kartlägga just lärares impli-

cita attityder, vare sig i Sverige eller internationellt.2 Ett stort antal internationella 

studier med andra urval har emellertid visat att negativa implicita attityder gentemot 

olika grupper, såsom etniska minoriteter, homosexuella och handikappade, före-

kommer i mycket hög utsträckning (till exempel Cunningham, Nezlek & Banaji, 

2004; Nosek et al., 2007).  Inte minst har det omfattande Project Implicit där allmän-

heten bjudits in att testa sina implicita attityder bidragit till att skapa en bild av i vil-

ken grad negativa implicita attityder gentemot olika grupper förekommer. Det stora 

deltagarantalet med flera miljoner tester genomförda i Project Implicit har inneburit 

ett stort urval bestående av människor med olika nationaliteter, utbildningsnivåer, 

politiska åsikter och åldrar (Nosek et al., 2007). Testet har dessutom översatts till 

flera olika språk, däribland helt nyligen till svenska.  

Det finns ännu inga publicerade resultat från den svenska översättningen av Pro-

ject Implicit. Däremot har det tidigare publicerats andra studier av svenskars implici-

ta attityder gentemot invandrare. Till exempel fann Akrami och Ekehammar (2005) 

att svenska studenter hade negativa implicita attityder gentemot invandrare, och i en 

annan studie fann Agerström, Carlsson och Rooth (2007) att en majoritet av svenska 

studenter och arbetsgivare hade negativa implicita attityder gentemot arabmuslimska 

män. 

 Även om det inte har genomförts några tidigare studier av just lärare eller lärar-

studenters implicita attityder är det rimligt att anta att dessa inte borde skilja sig så 

mycket från de urval som undersökts tidigare. Däremot har dessa tidigare studier 

undersökt attityderna gentemot vuxna invandrare. Det är inte självklart att lärare eller 

lärarstudenters implicita attityder gentemot invandrarelever är desamma som deras 

implicita attityder gentemot invandrare i stort. Även om dessa vore mycket lika var-

andra går det inte att bortse från att det är viktigt att undersöka implicita attityder 

gentemot just den gruppen som är intressant i sammanhanget.  

I och med att lärare dagligen möter just invandrarelever och dessutom befinner sig 

i en maktposition gentemot dessa är det särskilt viktigt att kartlägga i vilken ut-

sträckning negativa implicita attityder förekommer gentemot denna stora elevgrupp. 

Eftersom explicita attityder skiljer sig från implicita på flera olika sätt (Greenwald  & 

Banaji, 1995; Nosek, 2005) är det också viktigt att samtidigt kartlägga dessa för att få 

                                                 
2 Lärarstudenter har dock förekommit som delar av de bekvämlighetsurval som använts i vissa studier, 
till exempel i Agerström, Carlsson och Rooth (2007).  
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en mer komplett bild av vilka fördomar som förekommer gentemot invandrarelever. 

På så vis ges även en möjlighet att studera hur de explicita och implicita attityderna 

förhåller sig till varandra. 

Rooth (2007) fann att det kan vara mycket svårt att motivera yrkesverksamma att 

genomföra den här typen av undersökningar även om generösa ersättningar (100-500 

kr) erbjuds. Anledningen till detta är framförallt att de datorbaserade implicita tester-

na är mer avancerade, krångliga och tidsödande att genomföra jämfört med traditio-

nella pappersbaserade enkäter. Ett rimligt första steg är därför att börja med att un-

dersöka lärarstudenters implicita attityder i och med dessa är en betydligt mer lättill-

gänglig grupp. Lärarstudenter är trots allt de framtida lärarna och därför en mycket 

relevant grupp att undersöka. 
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3 SYFTE 
 
Syftet med den här undersökningen var att undersöka lärarstudenters implicita och 

explicita attityder gentemot invandrarelever. Vidare var syftet att undersöka hur des-

sa implicita och explicita attityder förhåller sig till varandra. Utifrån syftet och den 

tidigare forskningen formulerades följande frågeställningar:  

 

• I vilken utsträckning har lärarstudenter negativa implicita attityder gentemot 

invandrarelever?  

• I vilken utsträckning uttrycker lärarstudenter negativa attityder gentemot 

invandrarelever explicit? 

• Hur förhåller sig de implicita och explicita attityderna till varandra? 
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4 METOD 
 

4.1 Implicit mätmetod 
 

Det finns idag flera olika metoder för att mäta implicita attityder. Den i särklass mest 

använda metoden som också har högst reliabilitet och validitet är emellertid Implicit 

Association Test (Fazio & Olson, 2003). Implicit Association Test (IAT) skapades 

av Greenwald, McGhee och Schwartz (1998) och är ett datorbaserat test för att mäta 

automatiska associationer mellan koncept och attribut. Detta görs genom att stimuli 

(till exempel namn och ord) presenteras mitt på skärmen. Deltagarna ska sedan med 

hjälp av två tangenter så snabbt som möjligt sortera dessa stimuli till fyra olika kate-

gorier. Programmet mäter hela tiden hur lång tid det tar för deltagaren att sortera rätt.  

Vilka kategorier (t.ex. positiv och mörkhyad) som delar tangent varieras under 

testets gång. På så vis kan man se vilken kombination som gick snabbast och enklast, 

och således representerar den starkaste associationen. Denna kombination kallas där-

för för den kompatibla kombinationen och den delen som går långsammare kallas för 

den inkompatibla kombinationen. Om till exempel kombinationen ”Mörkhyad + Ne-

gativ/Ljushyad + Positiv” går snabbare än kombinationen ”Ljushyad + Nega-

tiv/Mörkhyad + Positiv” innebär det att man lättare associerar mörkhyade med nega-

tiva attribut och ljushyade med positiva attribut. Detta tolkas då som en negativ im-

plicit attityd gentemot mörkhyade. Det är här viktigt att understryka att detta resultat 

endast är relativt gentemot den gruppen som var kontrast inuti testet och den negati-

va implicita attityden gentemot mörkhyade är alltså relativt den implicita attityden 

till ljushyade (Lane, Banaji, Nosek & Greenwald, 2007). Att IAT endast ger relativa 

effekter torde dock inte vålla några större problem för den föreliggande studien, i och 

med att attityder gentemot invandrarelever är svårtolkade om dessa inte jämförs med 

attityder gentemot svenska elever. 

 IAT har under åren använts i hundratals vetenskapliga studier för att undersöka 

attityder gentemot olika grupper, såsom mörkhyade, homosexuella, överviktiga och 

handikappade (se till exempel Lane et al., 2007; Nosek et al., 2007). Sedan testet 

först introducerades av Greenwald et al. (1998) har metoden vidareutvecklats för att 

säkerställa testets validitet och reliabilitet. I den här undersökningen användes därför 

de senaste rekommendationerna i Lane et al. (2007). 
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4.1.1 Kategorier och stimuli 
 

Ett IAT består alltid av fyra kategorier, varav två är attributkategorier och två kon-

ceptkategorier. I den här undersökningen användes de två attributkategorierna ”Posi-

tiv” och ”Negativ” med tillhörande stimuli såsom lycka, glädje respektive ondskefull 

och misär. Dessa kategorier och tillhörande stimuli hämtades ur en svensk studie av 

Agerström et al. (2007) och är svenska översättningar på de attributkategorier och 

stimuli som normalt sett används i IAT. 

 Konceptkategorierna utgjordes av ”Svenska elever” respektive ”Invandrade ele-

ver”. Som stimuli valdes namn som klingade svenskt (Erik, Emma) respektive ut-

ländskt (Mohammed, Fatima). Namnet valdes ur Statistiska Centralbyråns (2007) 

register över vanliga namn i Sverige för att säkerställa att detta är namn på elever 

som lärare kan tänkas stöta på och framförallt att det är namn som deltagarna känner 

igen. 

Det är viktigt att betona att IAT huvudsakligen mäter associationerna mellan ka-

tegorierna och inte mellan stimuli. Det spelar alltså mindre roll om det är foton eller 

namn som används som stimuli, utan det viktigaste är att stimuli tydligt passar in i 

respektive kategori (Lane et al., 2007).  

4.1.2 Testets genomförande 
 

I enlighet med rekommendationerna i Lane et al. (2007) bestod testet av fem delar. 

Den första delen bestod av 20 övningar där deltagarna med hjälp av tangenterna ”e” 

och ”i” sorterade namn såsom Erik och Mohammed till de två konceptkategorierna 

”Invandrade elever” respektive ”Svenska elever”. Därefter följde den andra delen 

som bestod av 20 övningar där deltagarna istället sorterade ord såsom glädje och 

smärta till kategorierna ”Positiv” respektive ”Negativ”. Dessa två delar var endast 

övning för att deltagarna skulle lära sig vilka kategorier som hör till vilka tangenter. 

 I den tredje delen av testet sorterade deltagarna både ord och namn till de fyra 

kategorierna, men fortfarande bara med hjälp av två tangenter. Detta innebar att en 

attribut- och en konceptkategori fick dela tangent. Hälften av deltagarna fick här den 

kompatibla delen3 (Invandrade elever + Negativ/Svenska elever + Positiv) och hälf-

ten fick den inkompatibla delen (Svenska elever + Negativ/Invandrade elever + Posi-

                                                 
3 Vilken del som faktiskt är den kompatibla och vilken som är den inkompatibla är givetvis endast ett 
hypotetiskt antagande, men av tradition använder man dessa beteckningar på de olika delarna.  
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tiv) eftersom vilken del man får först i testet kan påverka resultatet något (Lane et al., 

2007). Deltagarna sorterade på detta vis under 60 övningar4. 

 I den fjärde delen sorterade deltagarna endast namn till de två kategorierna in-

vandrade elever och svenska elever, men dessa kategorier hade nu bytt plats på 

skärmen och därmed även tangent med varandra. Deltagarna sorterade på detta sätt 

under 40 övningar för att lära sig den nya placeringen. 

 Den femte delen var identisk med den tredje delen, förutom att kategorierna ”In-

vandrade elever” och ”Svenska elever” nu hade den omvända placeringen som delta-

garna lärde in i den fjärde delen. De deltagare som hade den inkompatibla kombina-

tionen i del tre fick här alltså den kompatibla kombinationen, och tvärtom. I och med 

att deltagarna genomförde testet både med den kompatibla och med den inkompatib-

la kombinationen, var det möjligt att räkna ut skillnaden i svarstider mellan dessa 

delar för varje individ, vilket tolkades som ett mått på individens implicita attityder. 

 För den som aldrig sett ett sådant här test kan det vara svårt att föreställa sig hur 

testet såg ut på datorskärmen när deltagarna genomförde det. Av denna anledning 

finns bilder i form av skärmdumpar bifogade i bilaga 1. Bilderna visar exakt hur tes-

tet såg ut i början av en enskild övning i de fem olika delarna. 

 

4.1.3 Databearbetning  
 

Svarstiderna analyserades med hjälp av en formel utarbetade av Greenwald, Nosek 

och Banaji (2003). Enligt denna formel tas först deltagare med över 10 % av svarsti-

derna under 300 ms bort, eftersom så snabba svarstider tyder på att man inte genom-

fört testet korrekt utan tryckt slumpmässigt på tangenterna5. Dessutom utesluts 

mycket långa tider på enskilda övningar (10 000 ms) från analysen eftersom dessa 

sannolikt beror på yttre omständigheter såsom att någon har hostat eller liknande. 

Därefter räknas en differens i medelvärde för del tre och del fem ut, vilken divideras 

med den sammantagna standardavvikelsen för individens svarstider. Detta ger en 

individuell effektstorlek som kallas för D, vilken inte är att förväxla med Cohens d 

                                                 
4 Dessa 60 övningar var uppdelade i två block om 20 respektive 40 övningar som av tradition har de 
något förvirrande etiketterna övning och testdel.  Båda delarna används dock numera som riktiga delar 
i testet. 
5 Detta innebär också att deltagarna gör många fel, vilket också kan vara en grund för att utesluta  en 
deltagares resultat. 
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som är effektstorleken för allas resultat i urvalet. Cohens d fås i det här samman-

hanget genom att dividera medelvärdet för D med standardavvikelsen. 

I den här undersökningen kodades D-måttet så att positivt värde innebar en nega-

tiv attityd gentemot invandrarelever och ett negativt värde en negativ attityd gent-

emot svenska elever.  En väl etablerad norm för hur denna individuella effektstorlek 

ska tolkas är att ett värde på över 0,15 tolkas som att en association föreligger. I lik-

het med Nosek et al. (2007) redovisas därför i resultatavsnittet även den procentuella 

fördelningen av dem som hade ett värde > 0,15. 

 

4.1.4 Metodkritik 
 

IAT har som tidigare nämnts använts i ett stort antal studier under det senaste decen-

niet. Många av dessa studier har också undersökt potentiella hot mot testet validitet, 

såsom att testet skulle mäta kulturella snarare än individuella associationer, eller att 

valet av stimuli skulle kunna snedvrida resultaten. IAT har dock visat sig ha god va-

liditet och på de punkterna där svagheter initialt fanns har testet vidareutvecklats. 

Genom att följa de senaste rekommendationerna kan fallgropar som annars skulle ha 

kunnat hota validiteten hos testet undvikas (Lane et al., 2007). 

Implicita mätmetoder har generellt sett sämre reliabilitet jämfört med andra psy-

kologiska tester. IAT har dock visat sig ha acceptabel reliabilitet på r > 0.6 vid test-

återtest (Fazio & Olson, 2003), samt en intern reliabilitet på i genomsnitt r = 0.79 

(Hofmann et al., 2005). Sammantaget har alltså IAT mycket hög reliabilitet för att 

vara ett implicit mått, men något sämre än vad man kan förvänta sig för psykologiska 

tester generellt. 

4.2 Explicit mätmetod 
 
Den explicita mätmetoden bestod av översättningar av två mått som traditionellt an-

vänds i samband med IAT: känslotermometer och preferensmått. Dessa mått påmin-

ner om IATs utformning i det att de båda är relativa och mäter känslor. På så vis 

maximeras eventuella korrelationer mellan det explicita och implicita måttet (Nosek 

et al., 2007).  

 I känslotermometern uppmanades deltagarna att på en 11-gradig skala ange hur 

svala (0) eller varma (10) känslor de hade gentemot de båda grupperna svenska ele-
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ver och invandrarelever. Differensen mellan dessa två skalor användes sedan som ett 

mått på relativa explicita attityder gentemot invandrarelever. 

 I preferensmåttet uppmanades de istället att välja vilket påstående, av typen ”Jag 

föredrar svenska elever framför invandrarelever i stor utsträckning”, som bäst stämde 

överens med hur de själva tycker. Detta gjordes på en sjugradig skala med tre påstå-

enden där man föredrog svenska elever, tre påståenden där man föredrog invand-

rarelever och ett neutralt påstående. I den statistiska bearbetningen kodades svaren på 

detta mått som +3 (föredrar svenska elever) till –3 (föredrar invandrarelever) där 0 

stod för det neutrala alternativet. De båda explicita måtten finns bifogade i bilaga 2. 

 Det är sannolikt att inkluderandet av andra mer utförliga mått skulle ha kunnat 

komplettera bilden av deltagarnas explicita attityder gentemot invandrarelever. I och 

med att det implicita måttet i sig själv är relativt tidskrävande, hade det dock inte 

varit rimligt att även låta deltagarna fylla i en omfattande enkät. De två måtten som 

användes i undersökningen är dessutom i sig själva tillräckliga för att svara mot syf-

tet att mäta explicita attityder som deltagarna är medvetna om, står för, samt är villi-

ga att uttrycka. 

4.3 Deltagare 
 
Deltagarna bestod av lärarstudenter som läste inom det allmänna utbildningsområdet 

och innefattade därför blivande förskolelärare, blivande lärare med inriktning mot 

grundskolans tidigare respektive senare år, samt blivande lärare med inriktning mot 

gymnasiet.  

Samtliga 90 studenter som läste kursen bjöds in att delta i undersökningen. Många 

hade dock svårt att påbörja undersökningen på grund av tekniska problem och åtmin-

stone trettio personer uppgav att de inte kunde delta på grund av detta skäl. Även om 

bortfallet alltså var betydande är det osannolikt att det varit selektivt och bör därför 

inte ha påverkat resultat allvarligt. De tekniska problemen rörde dessutom enbart 

svårigheter med att påbörja undersökningen och ingen deltagare uteslöts på grund av 

problem med att genomföra själva undersökningen när den väl börjat. Inga deltagare 

uteslöts heller på grund av oseriösa (>10 % under 300 ms) svarstider eller ovanligt 

hög felprocent. Totalt genomförde 52 personer (42 kvinnor och 10 män) undersök-

ningen. Medelåldern var 27,11 år med en standardavvikelse på 7,03.  
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4.4 Procedur 
 
Deltagarna genomförde undersökningen som en del av sin utbildning kring fördomar 

inom det allmänna utbildningsområdet. De fick möjlighet att göra undersökningen på 

högskolans datorer (varav majoriteten inte fungerade att göra testat på) eller på da-

torn hemma. Programvaran som användes (Inquisit, 2008) säkerställde emellertid att 

testet förblev identiskt och lika tillförlitligt oavsett vilken dator det genomfördes på.  

 Deltagarna genomförde först IAT. Därefter svarade deltagarna på de två explicita 

måtten samt besvarade demografiska uppgifter. Att de explicita måtten genomfördes 

sist kan eventuellt påverka resultatet på dessa något, även om sådana effekter tidigare 

har visat sig obefintliga eller mycket små (Lane et al., 2007). Dessutom medför den-

na fixerade ordning att de explicita måtten omöjligen kan ha påverkat det implicita 

testet. 

4.5 Etiska överväganden 
 
Fördomar gentemot invandrarelever är ett känsligt ämne, inte minst eftersom diskri-

minering av denna grupp är olaglig. Tack vare den datoriserade proceduren där del-

tagarnas svarsresultat skickas över en säker anslutning kunde deltagarna dock vara 

anonyma.  

 Det implicita testet mäter automatiska associationer som många gånger kan vara 

omedvetna. Det är därför troligt att vissa deltagare blev medvetna om sina implicita 

attityder gentemot invandrarelever genom att delta i undersökningen. Att få reda på 

att man har implicita fördomar mot en elevgrupp kan förstås kännas jobbigt. För att 

komma till rätta med detta fick deltagarna veta vad testet handlade om i förväg. De 

blev även informerade om att de skulle få reda på sina implicita associationer när de 

genomförde testet. Efter avslutat test fick deltagarna dessutom skriftlig information 

om hur testet var uppbyggt samt vad implicita attityder och fördomar är för något. I 

informationen poängterades bland annat att fördomar och diskriminering inte är 

samma sak och att det är vanligt att ha sådana här implicita fördomar. Utöver den här 

informationen fick deltagarna även vid ett senare tillfälle en halvtimmes föreläsning 

kring implicita fördomar där de även fick möjlighet att ställa frågor. 
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5 RESULTAT 
 

5.1 Implicita attityder gentemot invandrarelever 
 
Deltagarna svarade snabbare i den kompatibla delen (Invandrade elever + Nega-

tiv/Svenska elever + Positiv) än i den inkompatibla delen (Svenska elever + Nega-

tivt/Invandrade elever + Positiv). Medelvärdet för D-måttet var 0,56 (SD = 0,38). Ett 

t-test visade att detta var statistiskt signifikant skilt från noll t(51) = 10,51, p < 0,01.  

En effektstorlek på 1,47 (Cohens d) räknades ut, vilken är att betrakta som stark.6 

Deltagarna associerade alltså lättare invandrarelever med negativa attribut och 

svenska elever med positiva attribut. Totalt sett hade en klar majoritet om 79 % 

minst en svag negativ implicit attityd gentemot invandrarelever. 17 % associerade 

däremot grupperna likvärdigt och 4 % uppvisade en positiv implicit attityd till in-

vandrarelever.  

5.2 Explicita attityder gentemot invandrarelever 
 
På känslotermometern angav deltagarna i genomsnitt svalare känslor gentemot in-

vandrarelever (M = 6,69, SD = 2,01) än gentemot svenska elever (M = 7,53, SD = 

1,74). Ett t-test för beroende grupper visade att skillnaden var signifikant:             

t(51) = -4,84,  p < 0,01. Totalt uppgav 38 % en svalare inställning gentemot invand-

rarelever. Resterande deltagare angav likvärdiga känslor gentemot de båda grupper-

na. 

 Deltagarna angav dessutom att de föredrog svenska elever framför invandrade 

elever: M = 0,40 (SD = 0,57), t(51) = 5,11, p < 0,01. Total angav 36 % att de före-

drog svenska elever i viss (32 %) eller ganska stor utsträckning (4 %). Resterande 

angav ett neutralt alternativ.  

5.3 Förhållandet mellan explicita och implicita attityder 
 
Det implicita måttet korrelerade inte signifikant med känslotermometern: r = 0.09, p 

> 0.1, eller med preferensmåttet: r = 0.09, p > 0.1.  

 

                                                 
6 Följande förkortningar används i resultatredovisningen: M för medelvärde, SD för standardavvikelse, 
p för signifikansnivå, r för korrelationskoefficient, samt t för t-värde.  
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6 DISKUSSION 
 
Resultaten visar att en överväldigande majoritet om 79 % har negativa implicita atti-

tyder gentemot invandrarelever. Dessutom är effektstorleken från det implicita måttet 

att betrakta som stark och i samma storleksordning som andra studier har funnit gent-

emot bland annat afroamerikaner (Nosek et al. 2007) och arabmuslimska män (Ager-

ström et al., 2007). Man kan alltså dra slutsatsen att negativa implicita attityder gent-

emot invandrarelever förekommer i hög utsträckning i det här urvalet. Det är där-

emot endast en minoritet som uttrycker negativa känslor på en explicit fråga. Det bör 

dock understrykas att minoriteten som explicit uttrycker negativa känslor gentemot 

invandrarelever är ganska stor och utgör en dryg tredjedel av deltagarna. Samtidigt är 

det tydligt att de uttryckta negativa känslorna är mycket svaga; ytterst få av deltagar-

na har till exempel valt att uttrycka mer än de svagaste möjliga preferenser för 

svenska elever. Utifrån de explicita måtten kan man alltså dra slutsatsen att en dryg 

tredjedel av deltagarna förvisso har negativa attityder gentemot invandrarelever, men 

att dessa inte är så starka. 

De implicita och explicita måtten står alltså i skarp kontrast med varandra, i det att 

de implicita måtten tyder på att de flesta har implicita fördomar gentemot invand-

rarelever och dessutom starka sådana, medan de explicita visar det rakt motsatta. De 

explicita och implicita måtten är dessutom inte statistiskt signifikant korrelerade med 

varandra och korrelationen är dessutom mycket svag. Till stor del kan detta nog för-

klaras genom att denna undersökningsgrupp är särskilt motiverad att dölja sina expli-

cita fördomar gentemot den aktuella gruppen. Att en tredjedel uttrycker negativa 

känslor mot invandrarelever kan till exempel jämföras med resultaten från Agerström 

et al. (2007) där det är ungefär hälften som uttrycker negativa känslor explicit.  

Å andra sidan kände lärarstudenterna i den här undersökningen till vad det impli-

cita testet handlade om, och det är därför tänkbart att de insåg att de ändå inte skulle 

kunna dölja sina attityder (om de var medvetna om dem) vilket kan ha bidragit till att 

fler uttryckte negativa känslor än annars. Samtidigt kan vetskapen att studien handla-

de om fördomar också ha inneburit starkare incitament att dölja sina explicita attity-

der. Dessutom kan det relativt begränsade urvalet ha inneburit att ett svagt, men lik-

väl existerande, samband mellan implicita och explicita attityder dolts. Detta vore 
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inte helt osannolikt, med tanke på att implicita och explicita attityder generellt sett 

har ett samband, även om detta ofta är svagt (Nosek et al., 2007).  

Könsfördelningen är ytterst ojämn i det här urvalet och även om detta förvisso 

speglar könsfördelningen på lärarutbildningen kan detta också tänkas påverkat resul-

tatet. I det här begränsade urvalet är dock en analys av könsskillnader inte menings-

full. Sammanfattningsvis är det alltså svårt att svara på hur situationen samt könsför-

delningen kan ha påverkat undersökningens resultat, men det är likväl viktigt att 

nämna eftersom det kan förklara eventuella skillnader mellan dessa resultat och 

framtida studier som undersöker lärares eller lärarstudenters explicita fördomar gent-

emot invandrarelever. Då resultat från tidigare studier (till exempel Nosek et al., 

2007) inte tyder på några könsskillnader på implicit nivå gentemot etniska grupper, 

och det implicita måttet inte ska kunna ha påverkats av situationen, bör däremot inte 

det implicita måttet ha påverkats. 

 Tidigare studier (Nosek, 2005; Nosek & Smyth, 2007) har visat att motivationen 

att dölja sina fördomar inte kan förklara hela skillnaden mellan resultaten hos de ex-

plicita och implicita måtten. Det finns ingen anledning att misstänka att den här stu-

dien skulle vara annorlunda, och det är därför rimligt att anta att det implicita måttet 

även fångade associationer som deltagarna inte är medvetna om eller åtminstone inte 

står för (Greenwald & Banaji, 1995). 

I bakgrundskapitlet framgick att det sedan tidigare finns omfattande forskning 

som visar på att implicita attityder har ett tydligt samband med diskriminerande bete-

enden (Greenwald et al., in press). I och med att en så pass stor del av lärarstudenter-

na uppvisar negativa implicita attityder gentemot invandrarelever finns det anledning 

att misstänka att denna form av diskriminering kan förekomma i skolorna, eller åt-

minstone kommer att förekomma när den aktuella gruppen blir yrkesverksam. I och 

med att tidigare forskning visat att implicita fördomar är mer relaterade till beteende 

som görs automatiskt och särskilt i stressade situationer (Greenwald et al., in press) 

ligger det nära till hands att det är icke-verbala beteenden, såsom gester, eller spon-

tana tillrättavisningar i stundens hetta som kan tänkas påverkas av dessa implicita 

fördomar. I något lägre utsträckning kan detta också vara aktuellt även för mer kom-

plexa beteenden såsom betygsättning och bedömning vilket inte minst resultaten från 

Greens et al. (2007) studie om läkares beslutsfattande tyder på. Till vilken grad im-

plicita fördomar är relaterade till faktiskt diskriminering i skolans värld är dock yt-

terst en empirisk fråga som måste besvaras genom fortsatt forskning. Det är inte 
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självklart att de beteenden som i laboratoriemiljö visat sig vara relaterade till diskri-

minering också innebär diskriminering i skolans vardag. 

 Även om det är önskvärt att studera faktisk diskriminering i verkliga situationer 

torde det naturliga första steget för den här typen av fortsatt forskning ändå vara att 

under kontrollerande former skapa fiktiva situationer där man kan studera hur lärare 

diskriminerar eller inte diskriminerar invandrarelever samt hur detta hänger ihop med 

implicita attityder. Detta kan göras genom till exempel videofilmade interaktionstill-

fällen mellan lärare och elever, eller genom att lärare bedömer texter där det signale-

ras om det är en invandrarelev eller en svensk elev som skrivit uppgiften. Om profes-

sionella lärare eller lärarstudenter diskriminerar i sådana här fiktiva situationer där de 

utför yrkesspecifika uppgifter skulle det vara troligt att de även gör det i vardagliga 

situationer.  

 Även om vi antar att de implicita attityderna i linje med aktuell teori (Greenwald 

& Banaji, 1995) och betydande mängd empiri (se metaanalys av Greenwald et al., in 

press) kommer att påverka dessa blivande lärare i deras vardag, återstår en mycket 

viktig fråga som rör i vilken grad yrkesverksamma lärare kan undertrycka sina impli-

cita fördomar och agera professionellt. Tidigare studier ger ett blandat resultat kring 

detta (Corell et al., 2007; Green et al., 2007; Rooth, 2007). Det är likväl tänkbart att 

det är en helt annan sak att (omedvetet) diskriminera en elev som man som lärare har 

en relation till, än en främmande (eller till och med fiktiv) person i ett experiment. 

Att undersöka den här frågan empiriskt innebär en stor utmaning för framtida forsk-

ning kring fördomar och diskriminering i skolan. Tills dess att den här typen av 

forskning har genomförts bör antagandet att implicita attityder påverkar diskrimine-

rande beteenden i skolan ses som preliminärt, om än troligt med tanke på tidigare 

forskning  (Greenwald & Banaji, 1995; Greenwald et al., in press). 

Sammanfattningsvis tyder resultaten från den föreliggande studien på att implicita 

fördomar mot den stora elevgruppen invandrarelever förekommer i mycket hög ut-

sträckning, samt att dessa är starka. Det finns alltså förutsättningar för att denna 

elevgrupp diskrimineras av lärare, trots att detta inte behöver vara lärarens avsikt. 

Som nämndes i introduktionen är lagstiftningen mycket tydlig med att diskriminering 

av elever inte får förekomma och att sådana beteenden är olagliga (Utbildningsdepar-

tementet, 2006). Om man utgår från att denna diskriminering mycket väl kan ske 

omedvetet och utan avsikt (Greenwald & Banaji, 1995) kommer tillvägagångssättet 

för att motverka diskriminering att se helt annorlunda ut än om man utgår från att det 
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är ett medvetet och kalkylerat beteende från lärarens sida. Snarare än att bestraffa 

och skuldbelägga bör då åtgärderna vara att öka kunskaperna om detta fenomen, 

medvetandegöra implicita fördomar bland lärare och inte minst synliggöra situatio-

ner där omedveten diskriminering kan tänkas förekomma.  
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BILAGA 1 
 
Skärmdumpar från IAT 
 
Skärmdumparna nedan visar exempel på hur en enskild övning såg ut för deltagarna 

när de genomförde testet. Bilderna representerar hur de olika delarna såg ut för del-

tagarna som genomförde testet med kompatibel ordning först. 

 

 
                    Del 1                                                            Del 2 

                   
 
                    Del 3                                                            Del 4 
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BILAGA 2 
 
 
Känslotermometern 
 
Vänligen ange dina känslor gentemot följande grupper  
(0 = svalast möjliga känslor, 5 = neutrala känslor, 10 = varmast möjliga känslor 
 
Svenska elever        Invandrarelever   
 
10 Väldigt varma        10 Väldigt varma        
9             9 
8             8 
7             7 
6             6  
5 Neutrala          5 Neutrala 
4              4 
3             3 
2             2 
1             1   
0 Väldigt svala        0 Väldigt svala 
 
 

 
Preferensmåttet 
 
Vilket påstående beskriver dig bäst? 
 
Jag föredrar invandrarelever framför svenska elever i stor utsträckning 
Jag föredrar invandrarelever framför svenska elever i ganska stor utsträckning 
Jag föredrar invandrarelever framför svenska elever i viss utsträckning 
Jag tycker om invandrarelever och svenska elever lika mycket 
Jag föredrar svenska elever framför invandrarelever i viss utsträckning 
Jag föredrar svenska elever framför invandrarelever i ganska stor utsträckning 
Jag föredrar svenska elever framför invandrarelever i stor utsträckning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


