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ABSTRACT 

 
The purpose of this essay is to examine how two different schools are 
working to prevent and preventing racism and xenophobia. The two schools 
have been included in the survey have different conditions to work for. 
School 1 is a large 7-9 school with a great cultural diversity. School 2 is a 
smaller f-9 school with no cultural diversity. The study also included to find 
out if there is any difference in the work against racism and xenophobia, 
depending on the student composition looks. Adapts these schools, their 
values work on its own merits. To achieve my purpose I have used the 
questions: How do schools with different conditions, to prevent racism and 
xenophobia? Is there any difference in preventing racism and xenophobia at a 
school with great cultural diversity, compared to a school with no cultural 
diversity? I have been using the school's own written records such as values, 
treatment plan and conduct. I also interviewed teachers at the schools in 
question to obtain their views on school work.  
 
My study shows that there is a difference in how schools choose to work with 
issues of racism and xenophobia. School 1 has a carefully developed plan 
how to deal with these issues, while School 2 has not been there. School 2's 
action plan is tailored to the school and the needs that exist there. All the 
interviewed teachers think that racism and xenophobia are topics that are 
important to work with. They do it in different ways. The teachers at school 1 
has more everyday situations that occur that must be addressed immediately, 
while school 2 has more work planned. Both schools have a work related to 
racism and xenophobia, but has also adapted the work for the school's 
situation and needs. 
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1. Inledning 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo 

94) står det: ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla hos eleverna de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.” ”Främlingsfientlighet och intolerans 

måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” 1 

 

Mitt intresse ligger i att undersöka hur olika skolor arbetar med frågor som rör 

främlingsfientlighet och rasism. Dessa frågor är väldigt viktiga enligt styrdokumenten. När 

jag arbetade på en skola utan någon kulturell mångfald slog det mig om det kan finnas en 

svårighet i att bekämpa något som inte syns. Jag blev nyfiken på hur värdegrundsarbetet och 

då främst arbetet med att motverka rasism och främlingsfientlighet påverkas av 

sammansättningen av elever som går på skolan. Kan det vara så att på en skola som det inte 

finns några elever med utländsk bakgrund, så är det svårare för både lärare och elever att 

relatera till frågor som rasism och främlingsfientlighet? Tanken väcktes att undersöka två 

skolor med olika sammansättningar av elever. Den ena skolan har en stor kulturell mångfald, 

den andra ingen. Kan man genom att läsa handlingsplaner och intervjua lärare på dessa skolor 

urskilja en skillnad i deras värdegrundsarbete? Påverkas arbetet med att motverka rasism och 

främlingsfientlighet av att det finns en kulturell mångfald eller att det inte finns någon sådan? 

Skolans styrdokument finns som riktlinjer för skolan att följa. De är anpassningsbara och 

relativt fria för tolkning. Tolkas styrdokumenten efter de förutsättningar som skolan befinner 

sig i? 

 

 1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skolor arbetar med att förebygga och förhindra 

rasism och främlingsfientlighet. Olika skolor kan ha olika förutsättningar när det gäller att 

arbeta med värdegrundsfrågor. Det kan vara sådant som personal, lärare och ledning. 

 Läroplaner, styrdokument och skollag ger utrymme för skolan att tolka dessa dokument på 

egen hand. Hur man väljer att tolka det är upp till varje enskild skola. Dessa förutsättningar 

kan också se olika ut i elevsammansättningen, det kan finnas en stor kulturell mångfald på 

skolan eller det behöver inte finnas någon kulturell mångfald alls.  Hur mycket påverkar det 

arbetet med värdegrunden på skolan? Kan en skola välja att arbeta med olika delar ur 

värdegrunden beroende på hur elevsammansättningen på skolan ser ut?   

                                                 
1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, s 3, 1994  
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 I mitt syfte ingår också att undersöka hur en skolas förutsättningar spelar in i arbetet för att 

förebygga rasism och främlingsfientlighet. Min undersökning utgår ifrån frågeställningen: 

 

– Hur arbetar skolor med olika förutsättningar med att förebygga rasism och 

främlingsfientlighet? 
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2. Bakgrund  

 

2.1 Definitionen av rasism 

Det finns olika teorier om vad rasism är. Rasism är något som är förankrat i de västerländska 

samhällenas centrum. Rasism är något som är förbundet med de politiska institutionerna.2  

Begreppet rasism används i olika sammanhang på ett svepande sätt. Rasteorierna gick ut på 

att det var medfödda skillnader på olika grupper av människor. Dessa skillnader var 

oföränderliga och outplånliga.3  

Raserna på människorna definierades biologiskt. Man använde sig av påstådda psykologiska 

drag och moraliska över och underlägsenhet. Teorin baserad på dessa grunder betecknas som 

vetenskaplig rasism. Den vetenskapliga rasismen har sitt ursprung från 1800-talet. Denna 

sortens rasism definierade den ariska rasen överlägsen andra raser. 

 

Under 1950 och 1960- talet så samlades forskare inom UNESCO för att sammanfatta de 

vetenskapliga bevisen om människans olika raser och dess natur. Benämningen ras avfärdades 

därför att det fanns ingenting som kunde betecknas som olika raser. De teorierna som finns 

om olika raser med olika förmågor har förkastats. Det finns inga olika raser inom 

människorna. Människan är en och samma ras. 

Trots att det finns vetenskapliga belägg som avfärdar dessa teorier om människoraser och 

vissas överlägsenhet så går det inte att endast bekämpa rasismen med det.4  

 

Rasismbegreppet kan definieras genom olika punkter. Rasism utgår ifrån tron eller läran om 

att man kan dela in människosläktet i olika raser och folkgrupper. Individen eller 

folkgruppens ras utgör dess väsen. Dessa väsen är det som bestämmer olika egenskaper och 

förmågor. Utifrån det så kan man definiera olika raser som är överlägsna och andra som är 

underlägsna. Denna ideologi leder till att det är legitimt att särbehandla människor grundat på 

genetiskt ärvda eller påhittade egenskaper.5 Rasistiska beteenden och känslor är oftast inte en 

följd av falsk medvetenhet eller felaktig information. Rasismen finns innesluten i samhälliga 

och individuella strukturer. Ordet ras är något som används ofta ändå. Det används som en 

                                                 
2 Fredrickson, George M, 2003, Rasism: en historisk översikt, s 59 
3 Elmeroth, Elisabeth, 2008, Etnisk maktordning i skola och samhälle, s 49 
4 Fredrickson, 2003, s 60 
5 Elmeroth, 2008, s 50 
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social konstruktion istället för ett faktum. 6 

En teori om rasism är att den legitimeras av kolonialismen, slavhandeln och genom att man 

definierar folk i olika världsdelar som lägre stående. Det var denna beskrivning som la 

grunden till en tradition som definierar rasism som den vita människans teori och praktik mot 

den svarta. Det finns olika sätt att definiera rasism och det kan skilja sig åt från nation till 

nation. I Tyskland har rasism alltid identifierats med antisemitism. Att använda sig av ordet 

rasism till utlänningar ansågs som kränkande mot judar och zigenare. Därför används ordet 

främlingsfientlighet oftare.7  I samband med att nazismen besegrades blev rasbegreppet 

omodernt. Dessutom så slog UNESCO fast att det inte fanns olika raser.  

 

2.2 Kulturell rasism 

 En ny form av rasism uppstod. Istället för att betona biologiska skillnader så hamnade fokus 

på etniska eller kulturella skillnader.8  Den sortens rasism baseras på kultur istället för på ras. 

9
 

Den nya rasismen talar inte om hierarkier utan om skillnader och nödvändigheten att 

respektera den. Den sorten är väldig lik nationalismen. Grunden är att man vill bevara sin 

egen kultur inom nationen. 10Den biologiska rasismen lever kvar inom den kulturella. Det 

handlar om ideologier om kulturell eller etnisk maktordning. Det är inte som förr genetik och 

olika raser utan nu är det kultur och etnicitet som betraktas som oföränderliga och 

opåverkbara. 11 

 

De olika teorier som finns går inte ut på att bara förklara hur och varför rasism uppstår utan 

även hur den kan bekämpas. För att förstå den ”vetenskapliga” rasismen så har det fokuserats 

på bestämda uttryck för rasism. Rasismen har ofta setts som en specifik ideologi och praktik 

som är begränsade till bestämda grupper i samhället. När rasism skildras på detta sätt 

betraktas den alltid som en medveten, avsiktlig praktik och ideologi.12  

 

Om fokus ligger på vardagsrasism finns det en stor del definitioner och förklaringar. Det finns 

olika slags rasism vid olika slags tillfällen och olika platser. Varje uttryck för utövning av 

                                                 
6 Fredrickson, 2003, s 60 
7 Fredrickson, 2003, s 61 
8 Elmeroth, 2008, s 51 
9 Fredrickson, 2003, s 62 
10 Fredrickson, 2003, s 63 
11 Elmeroth, 2008, s 51 
12 Fredrickson, 2003, s 65 
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rasism måste lokaliseras och analyseras utifrån dess förutsättningar. Det är också viktigt att 

skilja på olika slags rasism inom olika skikt inom samhället. Det blir lätt att tro att en viss 

form av rasism är vanligare än någon annan. Det finns dessutom fördomar om vad det finns 

mest rasism, en vanlig sådan är att det finns mest rasism hos människor med låg 

utbildningsnivå. Detta stämmer givetvis inte alltid. 13 

 

Rasismen kan också förhålla sig till andra förtryck. Det finns förtryck som är naturaliserade 

ideologier. Alla olika sorters förtryck har ett förhållande till varandra. Rasismen har ett 

förhållande med nationalismen. Rasismen går längre eftersom den sprids över gränserna. 

Nationalismen stannar inom nationen. Inre rasism är något som är riktat mot olika minoriteter. 

Yttre rasism är något som är riktat mot kolonialiserade folk och nationer.  

 

Rasism kan ses som en sorts historiefilosofi. Det är en klassificering av mänskliga varelser 

genom en utveckling av olika kriterier. Genom dessa kriterier kan man bestämma om de är 

människor och även vilken slags människor. Sociala och historiska skillnader görs till 

naturliga skillnader som kommer automatiskt. Rasism är något som är universalt som baseras 

på bilden om hur en människa är och vilka karaktärer som ska finnas. Det är samma sak när 

det gäller de universala lagarna som handlar om rädslan för det okända. 14 

 

Det finns ingen stat som har en bas av en homogen etnisk grupp. Därför ser man till att skapa 

en sådan. Rasismen bidrar till att skapa en ”fiktiv etnicitet” som nationalismen baseras på. 

Endast de som är medlemmar av denna nationella gemenskap kan ha lika rättigheter. 

Rasismen gör att det konstrueras en ren ras i syfte att tillverka staten. Det som rasismen 

eftersträvar är den rena medlemmen av nationen. De juridiska definitionerna av vilka som 

tillhör en nation stämmer aldrig överens med de rasistiska kriterierna. Detta leder till att det 

ständigt blir en motsägelse mellan rasism och nationalism.  

 

Rasismen kräver en noggrann analys i de olika sammanhangen den finns i. Det går att 

undersöka vilka människor den talar till, hur den politiska situationen ser ut, vilken retorik 

som används osv. Får man svar på dessa frågor blir det lättare att ta reda på hur rasismen kan 

ge mening åt en människas liv.15  

                                                 
13 Fredrickson, 2003, s 66 
14 Fredrickson, 2003, s 67 
15 Fredrickson, 2003, s 68 
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Skolan är en viktig social institution och en betydande del av samhället. Det gäller att 

undersöka vilka mekanismer som ligger bakom olika slags diskriminering i skolan. Att 

undersöka detta kan också leda till ett stöd för lärarna i arbetet att motverka rasism och 

diskriminering i skolans värld.16  

 

För läraren kan det vara svårt att se den rasism som finns. Det kan vara fördomar som är en 

del av vardagen.17  Om läraren inte själv har utländsk bakgrund saknas det då erfarenhet av 

rasism. Detta minskar chanserna att upptäcka den.18 Rasismen kan ses som något vardaglig 

och kan upplevas som helt normalt av den vita majoriteten. Detta på grund av föreställningar 

som finns i olika debatter, skönlitteratur och forskning. Det leder till att den blir ännu svårare 

att upptäcka. Rasismen blir helt enkelt en del av vardagen.19 Vardagsrasismen är en sorts 

rasism som finns i vardagliga rutiner som det tas för givet. Vardagsrasism kan bli en del av 

det sociala systemet.20  

 

En sorts rasism som är svår att upptäcka är den som finns mellan olika invandrargrupper. Det 

finns en egen hierarki invandrare emellan. För en lärare, särskilt om läraren inte har utländsk 

härkomst är denna sorts rasism väldigt svår att upptäcka. Rasismen är svår att se eftersom alla 

inblandade är invandrare. Det blir lätt att det tas förgivet att rasism är något som riktar sig från 

svenskar till invandrare.21 Rasism är något som finns överallt. Rasismen är inte beroende om 

det finns några invandrare eller inte. Närvaron eller frånvaron av människor med 

invandrarbakgrund spelar ingen roll.22  

 

2.3 Skollagen 

I skollagen står det att utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt i arbete i 

hemmen, främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare. 

Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som arbetar inom skolan ska främja aktning för varje människas 

                                                 
16 Statens offentliga utredningar, Utbildningens dilemma Demokratiska ideal och andrafierande praxis, Sawyer 
Lena, Kamali Masoud,  2006:40, s 276 
17 SOU 2006:40, s 301 
18 SOU 2006:40, s 303 
19 SOU 2006:40, s 279 
20 Elmeroth, 2008, s 55 
21 SOU 2006:40, s 302 
22 SOU 2006:40, s 303 
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egenvärde.  De som arbetar inom skola ska bidra till att främja jämställdhet mellan könen och 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden. 23  Utbildningen som eleverna ska få ska främja och ge eleverna kunskap till arbete 

och hemmet. Skolan och utbildningen ska bidra till att eleverna utvecklas till ansvarskännande 

människor och samhällsmedborgare. I det ingår det att lära sig samhällets värdegrund och 

vilka värderingar som vårt samhälle präglas av. Skolan ska leda en utveckling som gör att 

eleven skaffar sig bra åsikter och värderingar. 

 

2.4 Skolans styrdokument  

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.24  

Detta står det i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet under rubriken normer och 

värden. Inom dessa rubriker så ingår arbetet med främlingsfientlighet och rasism. Det är 

skolans jobb att aktivt arbeta med dessa frågor och göra medvetna val i skolan vad som ska 

arbetas med. Skolan ska arbeta med att lära eleverna respektera människor och att varken 

döma eller vara diskriminerande mot någon. Detta gäller all slags diskriminering. Eleverna 

ska lära sig att ta avstånd från att människor utsätts för förtryck eller kränkande behandling. 

 

I mål att sträva mot står det att skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andras 

människors egenvärde och tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling.   

 

Skolan ska även sträva mot att varje elev ska utveckla sin förmåga att göra och uttrycka 

medvetna etiska ställningstagande som är grundade på kunskaper och personliga erfarenheter.  

Detta strävansmål ska ge eleven möjlighet att utveckla sin egen förmåga. Eleven ska även 

kunna ta ställning och basera sina åsikter på kunskaper. För skolan gäller det då att ge eleven 

denna kunskap för att ha möjlighet att arbeta med dessa frågor. Om eleven ska kunna ta 

ställning måste det finnas en grundkunskap som ska komma från skolan och undervisningen. 

Skolan måste vara beredd att ge eleven denna kunskap. Eleven ska även kunna basera sina 

åsikter på egna erfarenheter. För skolans del blir det då ännu viktigare att kunna ta del av 

elevens erfarenheter och arbeta tillsammans med dem. Handlar dessa erfarenheter om rasism 

så bör skolan vara tillänglig och hjälpa eleven att skaffa sig kunskap om sina upplevelser. 

                                                 
23 Skollagen, 1985:1100, § 9 
24 Lpo - 94, 1994, s 8 



 8 

Skolan behöver vara med och fånga upp eleven i det fallet om erfarenheterna skulle vara 

negativa. Det blir lätt att eleven kanske skaffar sig en åsikt som bara är baserad på en negativ 

upplevelser. Skolans roll blir då att få eleven till att utvärdera sin erfarenhet och kanske se den 

ur ett annat perspektiv. Skolan måste gå in och hjälpa eleven att skaffa sig kunskap om 

erfarenheten för att kunna omvärdera den. Eleven kan behöva hjälp med att skaffa sig 

erfarenhet för att kunna ta ställning, det är skolans uppdrag att se till att den erfarenheten finns 

att tillgå för eleven.  

 

De riktlinjer som finns är något som alla i skolan ska medverka till.  Elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar ska utvecklas även utanför den närmaste gruppen.  

Skolan ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper.25  

 Skolan ska främja och hjälpa till att skapa solidaritet och samhörighet mellan eleverna. På 

detta sätt ska eleverna lära sig att acceptera och känna ett ansvar för alla människor. Ett visst 

människovärde ska bildas hos eleverna. Ett tankesätt att alla människor är lika värda. Detta är 

en grund till att motverka all slags diskriminering.  

 

Lärarens uppgift när det gäller värdegrundsfrågor är att göra klart för eleverna det svenska 

samhällets värdegrund och dess konsekvenser samt att diskutera detta med eleverna. Läraren 

ska öppet redovisa och diskutera med eleverna olika värderingar, uppfattningar och problem. 

Lärarens uppdrag är att tydliggöra värdegrundsfrågor och ta upp dessa till diskussion. Läraren 

ska redovisa vilka åsikter det kan finnas i ett samhälle. Eleven ska kunna få verktygen att 

möta dessa åsikter. Blir eleverna medvetna om vilka åsikter och diskrimineringar det kan 

finnas i ett samhälle blir det lättare för dem att möta dem på ett aktivt och medvetet sätt.  

Läraren ska uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka 

alla former av kränkande behandling.26  Det krävs en kunskap och en medvetenhet hos 

läraren. Läraren måste kunna ta en diskussion med eleverna om olika åsikter och 

diskrimineringar. En viktig anledning till att ta upp värdegrundsfrågor till diskussion är att 

som lärare bli medveten om vilka värderingar och åsikter som eleverna har. En medvetenhet 

om dessa värderingar gör att det blir lättare att arbeta med dem. Eleverna ska ha rätt till en 

möjlighet att omvärdera sina åsikter och ska få ta del av den kunskap som kan behövas innan 

fördomar och negativa värderingar bildas. Diskussionerna ska vara tillängliga för eleverna 

som kanske vill ha hjälp med att omvärdera sina åsikter. Läraren måste kunna varva planerade 

                                                 
25 Lpo - 94, s 8 
26 Lpo - 94, s 9 
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diskussioner med spontana som uppstår för stunden. 

 

2.5 Leva värdegrunden 

Skolans uppgift är att aktivt och medvetet påverka eleverna till att skaffa sig sunda åsikter och 

värderingar. Detta gör att det som står i läroplanen måste tolkas på samma sätt de flesta lärare 

emellan. Alla måste vara överens vilka de grundläggande värderingarna är. 

Läroplansformuleringen är så vag därför att den ska kunna tolkas av varje enskild skola och 

lärare utifrån dessa förutsättningar. Tolkningen sker med utgångspunkt i den egna kulturen 

och de behov som finns inom den egna verksamheten.27  Det som inte är tolknings och 

förhandlingsbart är att det är de demokratiska värderingarna som ska framhävas. Skolan är en 

arena för olika kulturella möten. Det öppnar upp olika möjligheter att stimulera elevernas 

förmåga till förståelse av andra kulturer. Skolan kan och ska öppna upp möjligheter för att i 

vardagliga skeenden uttrycka olika värderingar. Verksamheten ska utformas med 

utgångspunkt i de grundläggande demokratiska värderingarna. Skolan ska planera för 

demokrati. Genom förhållningssätt ska skolan dessutom signalera demokrati.  

 

I skolan möts elever med olika bakgrunder. Detta ger en möjlighet till att stimulera elevernas 

förmåga till interkulturella möten. I skolan ska värderingarna kunna komma till uttryck i 

vardagliga skeenden. Verksamheten ska utformas med utgångspunkt i de grundläggande 

värderingarna. Skolan behöver för att göra det på bästa sätt planera för demokrati. 

Skolan kan arbeta med värdepedagogik.  Detta innebär att arbeta med de grundläggande 

värderingarna både på ett avsiktligt och på ett oavsiktligt sätt. Det avsiktliga innebär 

planerade lektioner om värdegrunden, övningar, klassråd och liknande. Den oavsiktliga 

handlar om spontana händelser i skolvardagen. Händelser som inträffar där lärare, elever och 

annan skolpersonal reagerar och ta ställning på olika sätt. Att reflektera över det utförda är 

viktigt i båda sammanhangen. Den avsiktliga värdepedagogiken bygger på gemensamma 

ställningstaganden och reflektioner. Det är något som även den oavsiktliga måste göra.  Det är 

bra om värdepedagogiken syns i skolan hela tiden, under lektioner och på raster. Det som 

läroplanen skriver om angående respekt för andra människor och möten ska vara något som 

ständigt är närvarande inom skolans värld. 28  

 

                                                 
27 Elmeroth, 2008, s 141 
28 Elmeroth, 2008, s 142 
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Som lärare har man en stor möjlighet att vara med och påverka och forma framtiden. Lärare 

kan bli nyckelpersoner för elevers etiska fostran om de aktivt ta ställning till 

värdepedagogiska frågor. Lärare kan vara goda förebilder och även hjälpa hemmet att fostra 

barn och ungdomar.29  Varje lärare måste ta ställning till olika etiska värderingsfrågor. Det är 

då extra viktigt att det finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget. Det är grunden till att 

en skola ska kunna utvecklas och att den enskilda läraren känner en trygghet och stöttning 

inom den egna gruppen. Läraren måste ta ställning till olika etiska frågor och vara medveten 

om sitt eget förhållningssätt. 30 

 

Många gånger är det nödvändigt med en handlingsplan på skolan för att veta hur man ska 

arbeta med olika kulturer. Detta underlättar för skolan att ha en vision om vad skolan strävar 

efter. Helst ska det undvikas att den interkulturella undervisningen bara handlar om temadagar 

eller bli aktuellt när det har inträffat något. Handlingsplanen behöver inte bara vara något som 

arbetar mot ett problem som redan har uppstått. Det kan med stor utdelning vara något som 

arbetar för en gemensam vision.31 En handlingsplan kan bestå av hur man hittar problemet 

och sedan arbetar med det, men kan också bestå av att främja och förebygga ett problem. 

Arbetar man på det sättet så skapas det en atmosfär på skolan där alla känner sig trygga och 

sedda. Ett gott skolklimat kräver ständig uppmärksamhet men främst skolpersonalens 

gemensamma förhållningssätt. Det gäller också att få eleverna delaktiga och engagerade. Ett 

förebyggande arbete handlar om en långsiktighet och att skolan strävar efter ett gemensamt 

mål och att det finns en vision om hur man vill att det ska vara. Målet som skolan strävar efter 

bör formuleras efter de lokala förhållanden som finns på skolan. Blir man medveten om dessa 

förhållanden så får personalen kunskap om hur elevernas verklighet på skolan ser ut och kan 

arbeta utifrån den.32 

 

Värderingsövningar som bör göras i skolan har sitt ursprung i läroplanens strävansmål. 

Eleverna ska utveckla sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande 

baserat på kunskaper och personliga erfarenheter. Det är skolans uppgift att hjälpa eleverna att 

uttrycka sina etiska medvetna ställningstaganden. Eleverna behöver också träna sig att visa 

och tala om sina värderingar. Detta är något som är svårt att få fram endast genom traditionell 

undervisning. Med hjälp av värderingsövningar så kan eleverna tränas i att ta ställning och få 

                                                 
29 Elmeroth, 2008, s 144 
30 Elmeroth, 2008, s 145 
31 Elmeroth, 2008, s 148 
32 Elmeroth, 2008, s 149 
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en chans att riktigt funderar vad de står. Eleverna måste tränas i att uttrycka sina åsikter och 

ställningstagande. När de berättar om sina tankar och luftar dem så blir det tydligare för dem. 

Eleverna blir på detta sätt mer medvetna om sina egna åsikter och funderingar. Dessa 

övningar ska ge eleverna möjlighet att lära sig att lyssna på andra och deras åsikter men också 

att man ska lyssna och respektera dem. För att den egna inställningen ska kunna påverkas är 

det viktigt att bli lyssnad på med respekt men även att lyssna på andra. Elevernas trygghet 

växer genom att det vissas respekt både av andra elever men också lärare. Något som är 

viktigt är att skolan använder sig av olika värderingsövningar som är anpassade till skolans 

egna förutsättningar. Alla modeller fungerar ju inte på alla skolor. Det gäller att skolan på 

egen hand arbetar ut ett medvetet material som de kan använda. 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Elmeroth, 2008, s 152 
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2.6 Analysenheter 

Ur Elmeroth har jag valt ut tre olika delar att använda mig av för att analysera min 

undersökning. Dessa delar har jag valt därför att de visar på de viktigaste delarna om hur en 

skola arbetar med frågor som rör värdegrund och arbetet mot rasism. Genom att använda mig 

av dessa analysenheter så kan jag se vilken sorts lektioner skolan använder sig av, hur skolan 

har tolkat styrdokumenten och vilket mål skolan strävar efter och på vilket sätt skolan arbetar 

för att nå sina mål. Det är tre grundstenar i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. De tre 

analysenheter jag har använt mig av är följande: 

 

1. Värdegrund 

 Bedriver skolan planerade eller oplanerade lektioner om värdegrunden? 

 Elmeroth hävdar att värderingar är något som bör komma till uttryck i vardagliga skeenden. 

Verksamheten i skolan ska utformas med utgångspunkt i de grundläggande demokratiska 

värderingarna. Det gäller att skolan planerar för demokrati. Genom att göra detta kan man 

inom skolan arbeta med avsiktliga eller oavsiktliga värderingsövningar. De avsiktliga 

värderingsövningarna kan handla om planerade temadagar, klassråd eller liknande. De 

oavsiktliga handlar om spontana händelser som inträffar och som behövs arbetas med direkt 

när en situation är aktuell. Elmeroth betonar vikten av att en värdegrund som baseras på 

respekt för andra människor och möten ska vara ständigt närvarande i skolans värld. 

 

 2. Tolkning 

Hur tolkas styrdokumenten på skolan? Vilka behov finns på skolan och anpassas tolkningen 

av dessa behov? Som lärare måste du ta ställning till olika etiska värderingsfrågor. Skolans 

styrdokument ger utrymme till att tolkas på den enskilda skolan. Elmeroth menar att 

tolkningen kan ske med utgångspunkt i den egna kulturen och de behov som finns inom den 

egna verksamheten. Elmeroth anser att det viktigaste som finns med i den anpassade 

tolkningen är de demokratiska värderingar. Det är dessutom viktigt att tolkningen är 

gemensam på skolan och att alla lärare är medvetna om vilka de demokratiska värderingarna 

är. 

 

3. Vision 

Bedriver skolan ett förebyggande eller åtgärdande arbete mot rasism och främlingsfientlighet? 

Elmeroth anser att en skolas handlingsplaner bör arbeta mot en gemensam vision. En 
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handlingsplan behöver inte vara något som arbetar mot ett problem som redan har uppstått 

och endast vara aktuell när det har inträffat något. Den behöver inte heller endast handla om 

enstaka temadagar. Handlingsplaner kan vara till för att främja och förebygga ett problem. 

Enligt Elmeroth så bör skolan arbeta mot en gemensam vision vilket gör att arbetet mot 

rasism och främlingsfientlighet är ett långsiktigt projekt som oftast ger ett bättre resultat. 
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3. Metod  

I min undersökning har jag använt mig av en kvalitativ metod och analys. Använder man sig 

av den kvalitativa analysmetoden översätter man det som har hänt och tolkar människors 

beskrivningar och olika uppfattningar.  Den kvantitativa inriktade undersökningsmetoden 

använder sig oftast av statistisk bearbetnings och analys metoder.  34 Den kvantitativa 

forskningsmetoden svarar på frågor som, Var? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna? 

Den kvalitativa forskningsmetoden handlar om att tolka och förstå människors upplevelser. 35  

 

Min undersökning blir av en kvalitativ sort. Detta blir den genom att jag inte gör det på ett 

statistiskt sätt utan på ett djupgående verbalt analyssätt. Min undersökning har en kvalitativ 

bearbetning, mitt syfte är att skaffa en annan och djupare kunskap än den som blir vid 

användandet av kvantitativa metoder. Ambitionen vid ett kvalitativt behandlingssätt är att 

försöka förstå och analysera helheter.36 En annan skillnad mellan ett kvalitativ och kvantitativt 

behandling av undersökningen är att under ett kvalitativt behandlingssätt så gör man löpande 

analyser under själva undersökningen i mitt fall mina intervjuer. I det kvantitativa arbetssättet 

så samlar man in all data och sedan gör man analysen.37 Jag har i min undersökning påbörjat 

min analys efter varje intervju, detta för att hålla den levande och för att ha möjligheten till att 

få nya frågor och nya idéer och tankar under arbetets gång. 

 

Jag ska i min uppsats studera två skolors arbete med värdegrund och deras arbete av 

förhindrandet av rasism och främlingsfientlighet. Dessa skolor har olika förutsättningar. Skola 

1 är en stor 7-9 skola i en mindre stad. Skola 2 är en liten f-9 skola ute på landsbygden. På 

skola 1 finns det en stor kulturell mångfald bland eleverna och på skola 2 finns det ingen 

kulturell mångfald. Jag har valt att intervjua lärare på båda skolorna. Två stycken på skola 1 

och tre stycken på skola 2. Jag valde att intervjua lärarna en och en. Innan jag påbörjade mina 

intervjuer så berättade jag tydligt för lärarna vad min undersökning skulle handla om. De fick 

insikt i vad det var jag undersökte och till vilket syfte.38  Jag valde att inte använda 

bandspelare därför att jag inte ville hämma de intervjuade. Däremot så tog jag anteckningar 

                                                 
34 Patel Runa, Davidson Bo, 1994, Forskningsmetodikens grunder, s 12 
35 Patel, Davidsson, 1994, s 13 
36 Patel, Davidsson. 1994, s 99 
37 Patel, Davidsson, 1994, s 100 
38 Bell Judith, 2006, Introduktion till forskningsmetodik, s 64 
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och direkt efter intervjun så satte jag mig ner och skrev ner mina minnesanteckningar. Detta 

för att det vi pratat om inte skulle försvinna ur mitt minne.39   

 

Jag använde mig av ostrukturerade frågor för att det skulle vara en så avslappnad diskussion 

som möjligt. Jag hade innan noga tänkt igenom vad jag ville ha ut av mina frågor.40 Fördelen 

med intervjuer är att det är flexibelt. Det kan leda till en diskussion och följdfrågor. Svaren 

kan på ett enkelt sätt utvecklas och fördjupas. Nackdelen är att det tar ganska lång tid. I ett 

litet arbete hinner man oftast inte med mer än några stycken.41 Det kan vara en avgränsning i 

min undersökning att endast fem lärare är intervjuade. Det har också med att göra att mina 

intervjuer skulle vara ett komplement till min granskning av skolornas dokument. En hög 

standardisering på frågor i en intervju är att alla frågor är likadana och ställs i samma ordning. 

Frågorna och ordningen på dem är bestämt i förväg, detta sätt används ofta vid en kvantitativ 

undersökning. Mina intervjuer är gjorda med en låg standardisering med öppna frågor.42 Mina 

frågor under intervjun var inte helt bestämda i förväg. Diskussioner som uppkom i samband 

med intervjun behövde inte följa ett visst mönster. Om intervjun har en låg grad av 

standardisering gör det att frågorna kan formuleras under intervjun i den ordning som är 

lämplig för en viss intervjuperson. Att använda sig av en ostrukturerad intervju ger frågorna 

maximalt utrymme för den intervjuade personen att svara.43 Däremot som sagt så visste jag 

vad jag ville ha ut av mina intervjuer och det var viktigt att hålla sig till ämnet. Jag använde 

mig av intervjuer därför att den kunskap som jag ville åt var lättast att nå på det sättet. Frågor 

om beteenden, attityder och upplevelser är sådant som min uppsats handlar om vilket gör det 

lämpligt att använda sig av intervjuer som undersökningsmetod.44  

 

 Det bör finnas en medvetenhet om att det är en liten undersökning med endast två skolor 

representerade. Det resultat som framkommer i min undersökning kan ändå visa som exempel 

på hur det kan vara på två skolor med olika förutsättningar. I stycket där jag redovisar mina 

intervjuer har jag delat in det under mina analysenheter. Jag har också analyserat skola 1 och 

skola 2 värdegrunder, ordningsregler och likabehandlingsdokument.  

 

 
                                                 
39 Ejvegård Rolf, 1996, Vetenskaplig metod, s 47 
40 Ejvegård, 1996, s 48 
41 Bell, 2006, s 158 
42 Hartman Jan, 2004, Vetenskapligt tänkande, s 232 
43 Patel, Davidsson, 1994, s 61 
44 Hartman, 2004, s 235 
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3.1 Material 

Jag har använt mig av skola 1 och skola 2 egna dokument. Skolornas dokument består av 

deras likabehandlingsplaner, värdegrunder och deras ordningsregler. Jag har analyserat dem 

och studerat deras innehåll.  Jag har även använt mig av Lpo 94 och skollagen. Dessa har jag 

använt för att de är styrande dokument som gäller i skolan. Däremot är de fria för tolkning av 

varje enskild skola. Detta är material som har varit angeläget i min undersökning. 

Styrdokumenten finns med därför att tolkningen av den enskilda skolan ska framträda 

tydligare. Jag har även använt mig av aktuell litteratur för att få en definition på rasism. 

Främst för att visa för läsaren att benämningen rasism är mycket stor och att det finns olika 

sorters rasism. För att kunna analysera min undersökning och de dokument och intervjuer jag 

har gjort har jag använt mig av Elisabeth Elmroth: Etnisk maktordning i skola och samhälle. 

Jag har utgått ifrån några av hennes teorier om hur man på bästa sätt ska arbeta med frågor 

som rör främlingsfientlighet, rasism och allmän värdegrund. Jag har med hjälp av Elmroths 

material skapat tre analysenheter; Värdegrund, Tolkning och Vision. Det är med dessa som jag 

har studerat två skolors dokument och sedan analyserat dem med hjälp av mina analysenheter. 

På samma sätt har jag redovisat mina intervjuer.  
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4. Skolornas dokument 

Jag har i detta stycke granskat skolornas dokument enligt analysenheterna. Kapitlet är indelat 

i en skola i taget. Varje skola är indelat i de olika analysenheterna. 

 

4.1 Skola 1 

 

4.1. 1 Värdegrund 

I handlingsplanen står det att det öppna demokratiska samhället som vi har förmånen att leva i 

måste erövras varje dag. Skolan spelar här en nyckelroll och har uppdraget att i det vardagliga 

värdegrundsarbetet förmedla allas lika värde utifrån en medmänsklig och humanistisk 

utgångspunkt. För att lyckas i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism arbetar skolan med 

temadagar. Det arbetas med kompletterande aktivitet där allas lika värde står i centrum. Det 

gäller också för skolan att ha ett nära samarbete med polis och sociala myndigheter.  Det är 

väldigt viktigt för skolan att ha ett samarbete med andra organisationer som kan hjälpa till i 

arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Handlingsplanen tar även upp vad som betecknas 

som rasism och på vilket sätt det kan visa sig. Den tar upp sådana saker som propaganda och 

vilket tankesätt som oftast genomsyrar rasismen, som till exempel vi och dom sättet att tänka. 

I handlingsplanen står det att skolan har ett stort ansvar att möta elever med dessa felaktiga 

bilder som kan uppstå. Det är skolans ansvar att belysa det multikulturella samhället som 

existerar idag. Detta ska ske ur de ett historiskt och globalt perspektiv. I 

likabehandlingsplanen tas det upp hur samhällets syn ser på rasism och att det i lagtexten 

finns något som heter hets mot folkgrupp och att det är förbjudet att diskriminera människor 

på grund av etnicitet och religion. Det som gäller på arbetsplatser i samhället gäller i skolan 

också. Regeln som gäller på skolan är att all form av främlingsfientlighet och rasism är 

förbjuden. Skolan arbetar gemensamt för en arbetsmiljö där främlingsfientlighet och rasism 

inte ska förekomma. All skolpersonal och arbetsledning har ansvar att det uppnås framgång i 

arbetet mot detta. Brott mot dessa regler kommer att leda till vidare åtgärder och om det blir 

nödvändigt till polisanmälan.  

 

 

4.1.2 Tolkning 

Skola 1 har ett dokument som beskriver skolans policy. Det handlar om skolans gemensamma 

rutiner och regler. Målet med skolans överenskommelse är att det ska vara en skola där alla 
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kan känna trygghet och trivsel. Policyn består av fyra punkter. Det är trygghet, att alla ska 

känna sig värdefulla, att alla ska känna en tillhörighet och att alla ska känna en trivsel på 

skolan. I dokumentet finns det beskrivet hur eleverna ska agera under lektionerna, på rasten, i 

matsalen och i mediateket (deras bibliotek). Det är regler som finns nedskrivna för att skolans 

policy ska kunna hållas och skolan ska vara en trygg och trevlig plats för alla inblandade. 

 

I syftet på skola 1 likabehandlingsplan står det att syftet med den är förutom det som står i 

lagen om likabehandling, att skapa en miljö och atmosfär på skolan där alla elever kan känna 

trygghet. Skola 1 har enskilda handlingsplaner inom många områden och situationer som kan 

uppstå på en skola. Dessa handlingsplaner består av dokument som behandlar sådant som 

mobbning, sexuella trakasserier och främlingsfientlighet och rasism. 

 

4.1. 3 Vision 

Trygghetsgruppen på skola 1 är en grupp som består av kuratorn, skolsköterska, 

resurspedagog, rektor och en representant per arbetslag. Deras huvuduppgift är att upptäcka 

och bekämpa mobbning och andra beteenden och situationer som skapar otrygghet på skola 1 

Det finns även handlingsplaner som beskriver hur trygghetsgruppen ska arbeta och på vilket 

sätt det ska finnas elevinflytande.  

 

Skola 1 handlingsplaner är utarbetade på det sättet att varje ämnesdokument består av ett mål; 

vad är det skolan vill uppnå. Hur ska skolan agera för att uppnå målet? När målet är uppnått, 

hur det ut då?  Det finns också tydligt markerat vilken arbetsgång som ska följas när det 

händer något. I arbetsgången ingår också vem som är ansvarig för vad. Det finns också 

nedskrivet det förebyggande arbetet. Hur skolan kan arbeta med dessa frågor för att förhindra 

att vissa situationer uppstår. 

 

I handlingsplanen mot främlingsfientlighet o rasism står det som mål att skola 1 ska vara en 

skola där främlingsfientlighet och rasism inte förekommer. Målet är uppnått när detta inte 

finns på skolan. Skola 1 målsättning är att arbeta på ett förebyggande sätt. 
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4.2 Skola 2  

 

4.2. 1 Värdegrund 

Likabehandlingsplanen på skola 2 består av ett antal punkter. Dessa punkter stämmer överens 

med värdegrunden. Alla på skolan ska aktivt bemötas när de psykiskt eller fysiskt agerar illa 

mot någon annan eller använder ett ovårdat språk. Alla ska känna trygghet och kunna 

samarbeta med varandra. Alla på skolan ska våga säga sin egen åsikt. Alla ska känna ansvar 

för den inre och yttre miljön. Skola 2 arbetar med värdegrunden på ett planerat sätt genom att 

ha klassråd, olika temadagar och det som kallas kompissamtal. Kompissamtal genomförs 

varje vecka i klasserna. Kompissamtal är samtal som klassföreståndaren har med sin klass. 

Det kan vara samtal som genomförs tillsammans i klassen eller enskilt med eleverna.  Det 

finns också former av detta med tjej och killgrupper som träffas och pratar med ansvarig 

lärare.  Det genomförs återkommande temadagar för F-9, detta för att öka gemenskapen på 

skolan. Det genomförs en övernattning för blivande år 7 första skolveckan på terminen. 

Denna är till för att stärka gemenskapen mellan eleverna.  

 

 

4.2. 2 Tolkning 

Skola 2 har ett dokument som beskriver skolans värdegrund. Huvudpunkterna som 

dokumentet består av är ett antal punkter som tar upp elevernas välbefinnande på skolan. En 

punkt beskriver att både vuxna och barn skall aktivt bemötas när de psykiskt eller fysiskt 

agera illa mot varandra eller använder ett ovårdat språk. Alla på skolan ska känna trygghet 

och kunna samarbeta med samtliga. Eleverna ska våga säga sin egen åsikt. Alla ska få 

utvecklas i sin egen takt efter tydliga mål. Alla på skolan ska känna och ta ett ansvar för både 

den inre och yttre miljön. Detta är skolans värdegrund. Detta dokument består också av 

skolans ordningsregler. Dessa regler gäller hela skolan, alltså F-9. Skulle någon misslyckas 

med att följa normerna i värdegrunden så påminner man honom/henne. Vid behov kontaktas 

hemmet. 

 

På samma dokument finns det också skrivet påföljderna om ordningsreglerna bryts. Påföljden 

består av tillsägelse av vuxen. Nästa steg är att kontakta hemmet. Om förändring trots det inte 

sker så beslutar biträdande rektor i samråd med vårdnadshavare och berörd lärare om fortsatta 

åtgärder. En särskild handlingsplan kommer då att upprättas.  
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4.2. 3 Vision 

På samma dokument beskriver skola 2 de förebyggande insatserna som görs för att 

likabehandlingsplanen ska fungera. Klassföreståndaren är ansvarig för att under första 

skolveckan informera eleverna om värdegrunden och skolans regler. Det finns ett aktiv 

säkerhetsråd på skolan som träffas en gång i månaden. Detta leds utav biträdande rektor. 

Säkerhetsrådet består av elever från varje årskurs som träffas och diskuterar. De tar upp om 

någon har blivit orättvis behandlad eller blivit kränkt. Skolan har utvecklingssamtal varje 

termin där ansvarig lärare frågar eleven om den känner sig kränkta eller om de vet om någon 

annan elev som är utsatt. Skola 2 genomför barn och utbildningsförvaltningens trivsel enkät 

varje år. Vid behov genomför skola 2 en egen enkät. Ny personal som kommer till skolan 

visas pärmen som innehåller värdegrund, skolans regler och handlingsplaner.   

 

 En kartläggning för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling genomförs 

varje år i okt och utvärdering sker i maj. Skola 2 har en kartläggning för arbetet med att 

främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling 

på skolan. Denna kartläggning tar upp vilka situationer som kan uppstå och hur man går 

tillväga med det. Kartläggningen är uppbyggd genom att man fyller i risk, åtgärder för att 

minska risker, uppföljning och när det bedöms att inte vara en risk längre. Exempel på risker 

som kan uppstå och som behöver kartläggas finns det med till exempel könsord, fula ord, 

dumma kommentarer och fotografering med mobiltelefon. 

 

I samma dokument finns det en utredning om kränkning. Den första åtgärden blir att göra en 

kartläggning av situationen. De som är inblandade där kan vara klasslärare, biträdande rektor, 

psykolog, kurator och skolsköterska. Klassläraren har som uppgift att informera 

vårdnadshavaren. 

 

Den aktuella händelsen dokumenteras och skickas skriftligt hem till vårdnadshavaren för 

påskrift. Det dokumenterade finns sparat i en pärm på expeditionen.  Vid brottsliga 

kränkningar så görs en anmälan till andra myndigheter. Det man kartlägger är olika 

situationer som uppstår på skolan och hur man arbetar med dem. Det kartläggs hur man arbeta 

med dessa frågor som dyker upp och vilka insatser som ska göras. Skola 2 arbetar 

förebyggande med olika aktiviteter för att stärka gemenskapen på skolan. Det är inte så 

mycket arbete som läggs på just att motverka rasism och främlingsfientlighet men det bedrivs 

ett förebyggande värdegrundsarbete. 
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4.3 Likheter och skillnader i skolornas dokument 

Skolornas dokument skiljer sig åt på flera punkter. I detta kapitel förtydligar jag de största 

skillnaderna och likheterna mellan skola 1och skola 2. 

 

Dokumenten på skola 1 och 2 ser väldigt olika ut. Båda skolorna har en värdegrund som bas. 

Denna värdegrund tar upp att eleverna ska kunna känna sig trygga i sin skolmiljö och att det 

är skolans uppdrag att se till att det fungerar. Den största skillnaden mellan dessa dokument är 

att skola 1 har ett betydligt större och bredare dokument. Skola 1 har tagit upp alla former av 

diskriminering och har väl utarbetade planer om hur man ska arbeta med det. Det finns 

speciella handlingsplaner mot all form av diskriminering och kränkningar. Alla dessa har ett 

eget dokument som tillsammans bildar skolans likabehandlingsplan.  

 

Skola 1 har ett dokument som är deras gemensamma rutiner och regler. Det dokumentet tar 

upp de ordningsreglerna som finns på skolan. Det är ordningsregler som handlar om 

lektionerna, rasterna, matsalen och i mediateket. Dokumentet inleds med att denna 

överenskommelse finns för att alla ska känna sig trygga. Det tar även upp skolans policy som 

består av en vilja att alla ska känna trygghet, sig värdefulla, tillhörighet och trivsel. För denna 

skull är dessa ordningsregler utfärdade. Ordningsreglerna som finns är basen till skolans 

värdegrund. 

 

Skola 2 har ett liknande dokument som är en del av deras värdegrund. Grunden även är 

handlar om att alla på skolan ska känna trygghet. Alla på skolan ska mötas med respekt och 

känna ett gemensamt ansvar för skolan. Även på detta dokument finns skolans ordningsregler. 

Dessa regler är till för att skapa en gemensam trygghet och ett lika värde på skolan för dess 

elever och personal. På skola 2 dokument står det vilka påföljder som sker om dessa regler 

inte skulle följas. Det gör det inte på skola 1 dokument.  

 

Likabehandlingsplanerna på dessa skolor skiljer sig mycket åt. Skola 1 har en 

likabehandlingsplan som består av 10 sidor. På dessa sidor tas det noggrant upp på vilket sätt 

diskriminering och kränkningar ska arbetas med. Skolan tar upp de olika sätten var och en för 

sig. En plan för hot om våld, en plan om sexuella trakasserier och en egen plan om rasism och 

främlingsfientlighet. Dokumentet har ett tydligt syfte som redovisas i början varför det är 

utarbetat på detta sätt. Det finns även en inledning som förklarar varför och hur man på skolan 
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införde dessa dokument. Det finns ett tydligt syfte om att skolan arbetar för en gemensam 

vision. En gemensam vision som innebär att alla på skolan ska arbeta för en skola utan rasism 

och främlingsfientlighet. I dokumentet som berör främlingsfientlighet och rasism står det 

tydlig hur man på skolan ska arbeta med denna problematik. Det finns förklarat varför skolan 

ska lägga en tyngd på arbetet med att motverka rasism. Det står även i deras handlingsplan på 

vilket sätt rasism och främlingsfientlighet kan visa sig och i vilka former den kan uppenbara 

sig. I skolans dokument finns det även med vad lagen säger om diskriminering i form av 

rasism och varför skolan har med detta i sina dokument. Det står även i dokumentet vad som 

betraktas som rasism. Det står skrivet vad den rasistiska ideologin egentligen innebär och vad 

det är som vanligtvis sprids med propaganda och liknande. Dokumentet tar upp att rasism är 

ett sätt att dela in människor efter rastillhörighet och att detta är vetenskapligt bevisats falskt. 

Det står tydligt förklarat varför det inte existerar något som olika raser. Det är bra med en 

förklaring i dokumenten som tar upp hur rasism definieras och vad det innebär. Det 

underlättar för personalen och eleverna på skolan att veta att alla följer samma dokument. Det 

blir en trygghet för alla på skolan att förlita sig på. Dokumentet beskriver att all form av 

rasism och främlingsfientlighet är förbjuden. Det kan leda till polisanmälan om dessa regler 

bryts. 

 

Skola 2 nämner inte främlingsfientlighet och rasism i sina dokument. I deras 

likabehandlingsdokument så står det ungefär samma sak som i deras värdegrund och 

ordningsregler. Alla på skolan ska känna sig trygga och ta hänsyn till varandra och miljön 

som de vistas i. Dokumentet beskriver vikten av att värdegrunden presenteras både för ny 

personal och nya elever på skolan. Detta arbete är det klassföreståndaren som ansvarar för. 

Skola 2 har ett säkerhetsråd som har möten minst en gång i månaden under ledning av 

biträdande rektor. Det genomförs varje år en enkät som där det kan komma fram hur eleverna 

har det och trivs på skolan. Enkätens uppgift är till stor del att ta reda på om det finns någon 

elev på skolan som känner sig orättvis behandlad eller mår dåligt på annat sätt. Denna enkät 

utvärderas sedan och dyker det upp något oroväckande problem så tar skolan aktivt tag i det. 

Då kan skolan kontakta aktuell kurator och genomföra samtal i klasserna eller med enskilda 

personer. I samma dokument finns det en plan om hur skolan ska utreda kränkningar. Om det 

uppstår kränkningar på skolan så finns det utarbetat hur skolan går tillväga med den 

situationen. Det finns även en kartläggning hur man arbetar med diskriminering och de 

kränkande situationer som kan uppstå. Det finns i den kartläggningen med risker som kan 

uppstå och hur man arbetar med dessa för att lösa problemet. Dessa risker som finns handlar 
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inte om något som rasism och främlingsfientlighet. Det märks att skola 2 har utarbetat sina 

dokument efter deras förutsättningar. De har i sina dokument tagit upp olika risker och hur de 

arbetar med dem. Att det skulle uppstå rasistiska situationer på skolan är i detta fall inget 

aktuellt problem. Det syns tydligt att skola 2 har tolkat styrdokumenten efter sina egna 

förutsättningar. Trots det bör det finnas tydliga mål och en tydlig struktur i 

likabehandlingsplanen. Skolan bör i sin handlingsplan definiera vad som menas med till 

exempel kränkande behandling. Det i sin tur leder till en tydlighet om vad som är ok eller inte.  

 

Den stora skillnaden som finns är att det inte finns något skrivet på skola 2 som tar upp ämnet 

rasism och främlingsfientlighet. Det står skrivet i dokumenten att eleverna ska känna trygghet 

och att eleverna ska våga säga sin åsikt. Ordet diskriminering nämns och ska arbetas mot i 

skolan. Diskriminering kan vara så mycket, skola 1 har delat upp ordet diskriminering i olika 

grupper medan skola 2 bara nämner ordet diskriminering som kan innefatta så mycket. 

Ingenting står heller nämnt i skola 2 värdegrund när det gäller att motverka rasism. Ordet 

rasism och främlingsfientlighet nämns inte utan går under samma betydelse som 

diskriminering. Att eleverna ska känna trygghet är också en tolkningsfråga som kan innefatta 

rasism. Alla elever på skola 2 ska känna trygghet och få lov att säga sin åsikt på skolan.  

 

Skola 2 dokument är mer detaljerat beskrivet om vilket arbete som bedrivs på skolan. Det står 

utskrivet i dokumenten om klassråd, kompissamtal och liknande. Skola 1 dokument är mer 

allmänt beskrivet. Det finns inte så mycket specifika detaljer om hur värdegrundsarbetet går 

till utan mer allmänt vilka mål skolan ska sträva efter och hur man vill ha det på skolan.  
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5. Intervjuerna  

 Intervjuerna med de olika lärarna redovisas med hjälp av mina analysenheter.  

 

5.1 Skola 1 

 

5.1. 1 Värdegrund 

Lärarna på skola 1 arbetar med rasism och främlingsfientlighet genom att uppmärksamma 

eleverna under rast och lektionstid. De bemöter problem med diskussioner och förebyggande 

samtal. De tycker att det är viktigt att ingripa akut när en situation uppstår. De vill fånga 

problemet på bar gärning. På skolan finns det en nolltolerans mot kränkningar och rasistiska 

uttalanden. Lärarna tycker att det är viktigt att vid sådana situationer ta tag i problemet direkt 

när det uppstår. Det är viktigt att de vuxna på skolan direkt markerar var de står. På skolan 

finns det rastvakter som har uppsikt över rastsituationer som oftast är de mest ”riskfyllda” 

situationerna. Det finns också elevassistenter som är knutna till varje arbetslag. De kan vid 

behov arbeta med vissa elever eller olika elevsituationer som har uppstått.  

 

Skolan är en spegling av det rådande klimatet i samhället. Detta gör att skolan hela tiden 

aktivt måste arbeta för att motarbeta främlingsfientlighet och rasism. Det är en dialog som 

måste föras aktivt med eleverna hela tiden. Det måste vara ständigt aktuella samtal om vilka 

värderingar som råder. Det är viktigt att arbeta med allas lika värde. Behovet att arbeta med 

dessa frågor visar sig tydligt i skolan. Ett hårdare samhällsklimat speglas i skolan och i åsikter 

som eleverna kan uttrycka. Känslan som finns i samhället speglas i skolan. När det gäller 

åsikter av rasistisk karaktär handlar det oftast om enskilda elever. Det kan leda till att man 

behöver arbeta extra med just dessa elever. Det är något man gör om den situationen skulle 

uppstå. Skola 1 arbetar med temadagar och målet är att få in ett vardagligt tänk kring dessa 

värdegrundsfrågor. Det läggs en stor tonvikt på värdegrundsfrågor som allas lika värde, detta i 

form av diskussioner och samtal. Det är också viktigt att läraren har en stor kunskap om 

ämnet rasism för att kunna ta upp bakgrund och liknande. Ju mer kunskap som läraren har 

desto mer finns det att lära eleverna så de får en ordentlig bas av kunskap istället för att skapa 

sig fördomar.  
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5.1. 2 Tolkning 

På skola 1 märks den kulturella mångfalden på skolan av genom att eleverna ibland har svårt 

att förstå texter och ord i undervisningen. Det märks också av genom att det bildas 

invandrargäng som umgås väldigt tätt. Det är oftast ungdomar som känner varandra via släkt. 

Dessa gäng tar till sig en gangsta/rap kultur som syns tydligt på raster och i liknande 

situationer. En lärare på skola 1 tycker att den kulturella mångfalden märks av genom att det 

kan användas ett hårt språk och talas nedsättande om tjejer och kvinnor i vissa grupper. Detta 

är något som oftast syns under rastsituationer och inte under lektionstid. Under lektionstid 

märks den kulturella mångfalden av genom undervisningssituationen. Skolan märker också av 

en mångfald i samband med traditioner och högtider. 

 

Lärarna på skola 1 tycker att det finns ett tydligt behov att arbeta med värdegrundsfrågor som 

rör rasism och främlingsfientlighet. Detta behov finns inte bara i skolan utan i samhället som 

helhet. Det har blivit ett hårdare klimat överallt som man måste ta hänsyn till och arbeta med. 

Behovet att arbeta med dessa frågor märks av genom att elever har åsikter som hörs.  

 

Lärarna på skola 1 tycker att det är de vuxnas ansvar att lära ut en trygg och stabil värdegrund 

till eleverna. Lärarna tycker att skolan följer sina handlingsplaner bra och värdegrundsarbetet 

sköts bra. Frågor som rör rasism och främlingsfientlighet är ständigt aktuella frågor som tas 

upp i undervisningen med jämna mellanrum. Värdegrundsfrågor är alltid viktiga att jobba 

med. Det blir extra viktigt att arbeta med denna sorts frågor när Internet finns som gör att det 

finns mycket information tillgänglig som flödar på ett snabbt sätt utan någon granskning. De 

vuxna måste ligga steget före för att kunna hejda och vara med i det som händer. Lärarna på 

skola 1 känner sig nöjda med det arbete som läggs ner på att motverka rasism och 

främlingsfientlighet. De anser att det är ständigt aktuellt. De tycker att skolan inte alltid har 

varit bra på att jobba med det men har på senare tid blivit bättre. För att få en så trygg skola 

som möjligt är det viktigt att arbeta för att motverka rasism och främlingsfientlighet och 

arbeta för en bra värdegrund. 
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5.1. 3 Vision 

På skola 1 är det väldigt individuellt hur skolan lyckas med att aktualisera ämnena rasism och 

värdegrund. I vissa ämnen funkar detta bättre och blir mer naturligt, det gället i So ämnena. 

Hur man arbetar med dessa frågor är olika från lärare till lärare. En av de intervjuade lärarna 

menar att han lägger stor vikt vid medmänskliga frågor och diskussioner. Han menar att det är 

väldigt viktigt att reagera på sådant som underblåser en främlingsfientlig ton. Det handlar inte 

egentligen om vilket ämne det är utan hur mycket tid och engagemang som finns. En lärare 

menar att det är av stor betydelse att också titta på de olika sorters rasism som finns. Det 

handlar inte bara om rasism från svenskar till invandrare utan från invandrare till svenskar 

med.  

 

Att arbeta med dessa frågor är väldigt viktigt enligt lärare på skola 1, det handlar om 

människors lika värde något som är viktigt för hela samhället. Det handlar dessutom om att 

skolan ska ha ett lugnt och tryggt klimat för en fungerande arbetsmiljö. De åsikter som bildas 

är sådana som eleverna tar med sig ut i samhället. Detta gör det desto viktigare att kunskap 

skapas. Alla på skolan ska hjälpa till och bidra med bra värderingar. Det är de vuxnas roll på 

skolan att se till att arbetet om värdegrunden och att motverka rasism och främlingsfientlighet 

alltid hålls vid liv. 
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5.2 Skola 2 

 

5.2. 1 Värdegrund 

Lärarna på skola 2 tycker att eftersom skolan inte har några elever med invandrarbakgrund är 

skolan inte så bra på att aktualisera arbetet med rasism och främlingsfientlighet. En lärare av 

de intervjuade tror att andra skolor som har eller har haft problem med rasism har lättare att 

arbeta med dessa ämnen. En annan lärare säger att han alltid bemöter rasistiska påståenden 

eller liknande. Skolan är inte så bra på att aktualisera detta ämne i konkreta arbetsområden. 

Rasism och främlingsfientlighet tas ofta upp i olika slags diskussioner som handlar om 

grundläggande värderingar. Det är ofta i ämnet samhällskunskap som detta kommer upp, men 

även i ämnet religion. Alla lärare på skola 2 är överens om att skolan inte är bra på att arbeta 

med och aktualisera arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Det beror till stor del på att 

det inte finns några elever med utländsk bakgrund. Om lärarna stöter på uttalanden av 

rasistisk karaktär så bemöts det alltid. Detta är något som inte händer så ofta. Tiden tas inte 

riktigt till att arbeta med dessa frågor. Den kan vara så att lärarna bemöter ett uttalanden med 

en tillsägelse men tiden att ta upp det till diskussion och kanske förstå bakgrunden till 

uttalandet finns inte. Vissa lärare  försöker diskutera dessa ämnen under lektioner i olika 

sammanhang. 

 

Skola 2 har olika temadagar som behandlar värdegrundsarbete, främlingsfientlighet och 

rasism. Det tycker lärarna att det är bra att det finns. Det gör att ämnet inte glöms bort vilket 

skulle kunna vara lätt annars eftersom det inte finns någon kulturell mångfald på skolan. 

Behovet av att arbeta med dessa frågor är inte så iögonfallande men trots det finns det ett 

behov menar en lärare. Eftersom det inte syns på samma sätt på skola 2 så kommer ämnet inte 

upp lika lätt i undervisningen. Det är inget brännande ämne och de flesta tycker nog att det är 

svårt att arbeta naturligt med det, menar en av lärarna. Skola 2 arbetar med rasism och 

främlingsfientlighet genom att ha genomgångar och diskussioner. Skola 2 brukar arbeta med 

värdegrunden under skolåret. 
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5.2.2 Tolkning 

Behovet av att arbeta med främlingsfientlighet och rasism på skola 2 märks av genom att 

eleverna kan bilda sig vissa åsikter. Det märks också av genom att det finns en stor okunskap 

bland eleverna om andra kulturer och människors andra sätt att leva. Lärarna på skola 2 tycker 

att det är väldigt viktigt att man arbetar med dessa frågor trots att det inte finns några elever 

med invandrarbakgrund på skolan. I samhället i övrigt finns det andra kulturer och därför 

måste eleverna arbeta med detta. Det är även något som står i Lpo 94 påpekade en av de 

intervjuade lärarna. Behovet av att arbeta med främlingsfientlighet och rasism märks av även 

på det sättet att det finns en ängslan hos eleverna av att klassas som rasister om de tycker 

vissa saker. Det gäller att ge eleverna kunskap om olika kulturer och att öka deras 

medvetenhet om andra kulturer. Har man en kunskap om andra kulturer har man lov att 

kritisera vissa saker i olika kulturer som man ogillar utan att stämplas som främlingsfientlig. 

Kunskapen som eleverna ska få i skolan handlar inte bara om att förstå andra kulturer utan 

också om en förmåga att granska. Att det finns ett behov att arbeta med dessa frågor märks av 

på elevernas sätt att behandla varandra. Det finns dessutom tillfällen när elevernas ”dolda” 

åsikter kommer fram. På skola 2 finns det ingen kulturell mångfald vilket gör att de åsikter 

som finns är oftast ”dolda” menar en lärare. Som lärare måste man lyfta fram dem i ljuset.  

 

Lärarna på skola 2 är lite oense om tiden som ska läggas på arbete som ska förhindra 

främlingsfientlighet och rasism. Flera lärare tycker att eftersom elevunderlaget ser ut som det 

gör så finns det inget behov av att arbeta mer med frågor som rör dessa ämnen. Om 

elevsammansättningen förändras så kan behovet öka, men som det ser ut nu så finns det inget 

behov. En lärare tycker att detta är ett ämne som det måste arbetas mer med i skolan. Rasism 

och främlingsfientlighet är något som breder ut sig mer och mer i samhället. Det är då extra 

viktigt att motverka sådana tendenser. Det negativa som ökar i samhället bidrar automatiskt 

till att man bör arbeta mer med det i skolan.  
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5.2. 3 Vision 

Lärarna på skola 2 har olika syn på om skolan lyckas med att motverka rasism och 

främlingsfientlighet. En lärare menar att skolan lyckas med detta därför att det på skolan inte 

finns någon öppen rasism och främlingsfientlighet. Det finns ingen som har denna sorts 

åsikter menar ett par lärare på skola 2. När det på skolan har funnits elever med rasistiska 

åsikter så har de ändrat sin åsikt. En del andra lärare håller inte riktigt med. De menar att 

skolan inte lyckas bättre med att motverka rasism än samhället i övrigt. De håller med om att 

det är svårt att hitta den dolda rasismen. Någon tydlig rasism finns det inte på skolan eftersom 

skolan är sammansatt som den är. Däremot finns det en underliggande rasism som är svår att 

upptäcka. Lärarna vill att diskussioner och samtal om detta ska falla sig naturligt. Det är inte 

så ofta det gör det. Det är svårt för lärarna att komma åt den rasism som finns när det inte 

finns något som öppet redovisas.  

 

Det positiva som har märkts i arbetet med rasism och främlingsfientlighet är att eleverna 

vågar bli mer öppna med deras åsikter. Det är positivt och leder till att det kan bli en 

diskussion och en möjlighet att tillsammans med eleven prata om varför de åsikter finns och 

hur de kommer sig att de har uppstått. För lärarna är det viktigt att kunna ha en öppen dialog 

med eleverna om dessa ämnen. På ytan på skola 2 ser det ändå ut som eleverna inte har några 

främlingsfientliga åsikter. Det finns lärare som menar att det måste finnas en seriös debatt. 

Eleverna måste få lov att lyfta fram sina åsikter. Det blir lätt att de stämplas som rasister bara 

för att de ogillar vissa kulturella handlingar. Det är viktigt att i det arbetet som genomförs med 

eleverna att det finns en öppen debatt om att man måste få våga och få tycka. Får man inte 

tycka eller ogilla vissa saker kan det istället bildas en frustration som kan leda till rasism och 

främlingsfientlighet. I längden kan detta leda till en ökad rasism. Eleverna måste få en chans 

att säga sina åsikter och då även har en möjlighet att ändra dem.  

 

Alla de intervjuade lärarna på skola 2 tycker att främlingsfientlighet och rasism är något 

viktigt som man bör jobba med. Det för att samhället är mångkulturellt och består av olika 

sorters människor. Det gälle att lära ut människors lika värde. Kunskap är det enda botemedlet 

mot fördomar tycker en lärare. Kunskapen leder till att eleverna får en möjlighet att basera 

sina åsikter på fakta och kunskaper istället för på fördomar och rykten. Istället för att åsikterna 

ska basers på rädsla eller okunskap. Det är också en möjlighet att eleverna får en chans att få 

lufta sina egna värderingar. Om eleverna får möjlighet att prata om sina fördomar lyfts dessa 

upp och det ger dem en möjlighet att omvärdera och tycka om. Som lärare måste du vara 
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beredd att ta den diskussionen utan att döma. Det kan istället ses som en möjlighet att lära ut. 

Skolan ska i alla fall se till att det finns en möjlighet för eleverna att kunna vara delaktiga i en 

öppen debatt. Det är allas vuxnas ansvar att arbeta och att sprida bra värderingar. Föräldrar 

och andra vuxna har ett ansvar för att arbeta med att motverka rasism och 

främlingsfientlighet.  
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6. Slutsatser 

 

Det märks skillnader på dessa skolor. Skola 1 är en betydligt större skola med en stor kulturell 

mångfald bland eleverna. Skola 2 är en mindre skola på landsbygden med ingen kulturell 

mångfald. Denna elevsammansättning syns i både skolornas dokument och intervjuerna med 

enskilda lärare. På skola 2 märks det bland lärarna att behovet att arbeta med frågor som rör 

främlingsfientlighet och rasism inte är något som känns aktuellt. Däremot är lärarna medvetna 

om problemet och håller med om att det lätt kan ”glömmas” bort att arbeta med dessa frågor 

eftersom elevsammansättningen ser ut som den gör. Det finns trots det en medvetenhet om att 

rasismen på skola 2 kan vara dold och inte synas på samma sätt som den kan göra på en skola 

med en annan kulturell mångfald. Rasismen kan vara dold men ändå smälta in i 

omgivningarna. Det kan finnas en vardagsrasism som blir en del av det sociala systemet. 

Denna rasism syns inte förrän den drabbar någon.  

 

Åsikterna bland lärarna på skola 2 skiljer sig åt på frågan om de lyckas med att motverka 

rasism på skolan. Det finns lärare som tycker att skolan lyckas med det eftersom det inte finns 

någon öppen rasism och främlingsfientlighet. Detta betyder ju på inget sätt att skolan inte har 

någon rasism. Det var en del lärare medvetna om och tyckte att det var svårt att komma åt den 

dolda rasismen. I Lpo 94 står det att det är skolans uppdrag att lyfta fram elevernas åsikter för 

att sedan kunna arbeta med dem. Att arbeta med att motverka rasism på inom skolan är ju inte 

något som är beroende av att det finns en kulturell mångfald. Rasismen finns överallt och är 

inte beroende om det finns några elever med invandrarbakgrund eller inte. 

 

6.1 Värdegrund 

På skola 1 märker man tydligt av den kulturella mångfalden. Det blir en del av lärarnas 

vardag. De märker av mångfalden under lektionstid och under raster. Lärarna är medvetna om 

att det är ständiga diskussioner som måste föras med eleverna om dessa frågor. De tycker att 

det är viktigt att uppmärksamma eleverna särskilt under rasterna då de flesta konflikterna 

uppstår. Bland eleverna hörs det dessutom åsikter som lärarna måste ta upp och arbeta med. 

Det blir mer en vardag för lärarna på skola 1 att vara uppmärksamma på rasism och kunna 

arbeta med det dagligen. Skola 1 kan arbeta med oavsiktliga värderingsövningar med hjälp av 

de spontana händelser som inträffar i skolvardagen. Skola 2 har svårare för det och kan mest 

arbeta med avsiktliga och planerade lektioner om värdegrunden och andra 
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värderingsövningar. Detta eftersom det oftast inte uppstår några spontana händelser som det 

behövs arbetas med.  Ett problem som kan uppstå i samband med det är att arbetet med rasism 

och främlingsfientlighet blir enbart något som handlar om enstaka temadagar. Det blir svårt 

att få det arbetet som ett naturligt inslag i den vardagliga undervisningen. Det är något som 

man behöver arbeta med dagligen, inte bara när det är planerat och inte heller bara när det 

inträffar något, utan något som är ständigt aktuellt. Rasismen och främlingsfientligheten som 

finns kan dessutom vara svår att upptäcka och arbeta med i tid. Lärarna på skola 2 tycker att 

det är viktigt att arbeta med frågor som rör rasism och främlingsfientlighet trots att det inte 

finns någon kulturell mångfald. Lärarna ser det som deras uppgift att ge eleverna kunskap om 

andra kulturer trots att eleverna inte kommer i en daglig kontakt med dem. Detta stämmer helt 

överens med det som står i styrdokumenten, att elever genom skolan ska få en möjlighet att 

skaffa sig åsikter baserat på erfarenhet och kunskap. 

 

En lärare påpekade också vikten av att eleverna måste få säga sina åsikter utan att klassas som 

rasister. Det är viktigt att deras åsikter kommer fram vilket leder till att läraren kan arbeta med 

dem. Det är lärarens uppgift att kunna stimulera elevernas förmåga till förståelse av andra 

kulturer. Om eleverna har en kunskap om andra kulturer är det mer legalt att kritisera dem om 

det baseras på en kunskap istället för på fördomar. Det ska finnas utrymme till att uttrycka 

olika värderingar som skolan kan arbeta med. På det sättet använder man sig av elevernas 

egna erfarenheter.  Det ligger dessutom på skolans ansvar att eleverna får tillgång till att 

skaffa sig erfarenheter för att kunna skapa bra värderingar.  

 

I Lpo 94 står det att skolan aktivt ska arbeta mot alla former av förtryck och kränkande 

behandling. Det är alla lärares ansvar att arbeta med ämnen som rasism och 

främlingsfientlighet. På skola 2 var det en lärare som påpekade att arbetet mot rasism och 

främlingsfientlighet står i Lpo 94 och därför är det en viktig anledning att arbeta med det. På 

skola 2 så tycker lärarna att det är bra att skolan anordnar temadagar som rör rasism och 

allmänt värdegrundsarbete, annars kunde det lätt glömmas bort. De lektioner som handlar 

rasism och främlingsfientlighet är mest planerade. Skola 1 kan arbeta oplanerat med frågor 

som rör rasism och främlingsfientlighet. Det blir inte lika svårt att arbeta med dessa frågor. 

Det blir en nödvändighet för att behålla en god stämning på skolan. Eleverna vet varför 

diskussionen tas upp om det har varit en situation som behöver lösas. De får då en chans att 

lufta sina åsikter. Det kan på det sättet också uppstå en intressant diskussion mellan olika 

kulturer. Alla kan få tillgång till att säga sina åsikter. Som en lärare på skola 1 sa att det är lika 
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viktigt att bemöta rasismen mellan svenska elever och invandrar elever som det är mellan 

invandrar elever och svenskar. Det ger då eleverna en chans att lära känna varandra och 

varandras kulturer. Rasism är något som måste bekämpas i vilken form den än uppstår. Är 

personalen på skolan medveten om detta blir det dessutom lättare att upptäcka den rasismen 

som finns mellan olika invandrargrupper. Den rasismen kan vara svår att upptäcka. De tycker 

att det är aktuellt och är en ständig diskussion med eleverna. Lärarna märker det positiva i att 

dessa frågor är ständigt aktuella. Det blir en del av skolans vardag och inte bara ett tema som 

lyfts fram då och då. Finns det rasism så gäller det att den analyseras i de sammanhangen den 

existerar i. Tar man reda på varför rasismen existerar hos vissa elever blir det lättare att 

behandla den. Vilket behov fyller rasismen hos dessa elever och hur kan man motverka den? 

Det är viktigt i arbetet att motverka rasism genom att gå till botten med varför den existerar. 

På det sättet kanske det upptäcks andra problem som egentligen är det som utvecklas till en 

rasistisk inställning. 

 

Både skola 1och skola 2 arbetar med att förhindra främlingsfientlighet och rasism. Skillnaden 

är att på skola 1 kan det uppstå situationer som gör att skolan blir tvungna att arbeta mer 

aktivt. Båda skolorna arbetar med rasism och främlingsfientlighet genom att ha temadagar och 

ett allmänt värdegrundsarbete.  

 

6.2 Tolkning 

 Det märks tydligt att skolorna har anpassat sina dokument och sitt sätt att arbeta med utifrån 

de förutsättningar som finns på skolan. Skola 2 nämner inte i sina dokument orden 

främlingsfientlighet eller rasism. Däremot nämns det kränkningar och att eleverna ska känna 

trygghet. Ordet diskriminering nämns och en tolkning av det gör att rasism kan finnas under 

den rubriken men det finns inget tydlig skrivet. Att uttala rasistiska värderingar är en form av 

diskrimineringar och kränkningar.   

 

I Lpo 94 står det att det ligger på skolans ansvar att jobba aktivt med frågor som rör rasism 

och främlingsfientlighet. På skola 2 finns det utarbetade handlingsplaner om vad som ska 

göras om det uppstår vissa situationer på skolan. Det finns ingenting skrivet om hur man bör 

arbeta med rasism och främlingsfientlighet. Skolan ser det antagligen inte som ett behov 

vilket gör att det inte behövs en handlingsplan om detta. Rasim är ett förtryck som förhåller 

sig till andra förtryck, finns det andra sorters förtryck och diskrimineringar på skolan finns det 

antagligen rasism också. Det problematiska för lärarna blir då att upptäcka och arbeta med 
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den rasism som kanske existerar. Eftersom tyngdpunkten på skola 2 läggs på annat 

värdegrundsarbete så hamnar arbetet mot rasism i skymundan. Ett annat sätt att se det är att 

om man på skola 2 motverkar andra former av kränkningar och diskrimineringar så motverkas 

i sin tur rasism och främlingsfientlighet också.  

 

Skola 1 har ett väl utarbetat dokument som behandlar ämnet rasism och främlingsfientlighet. 

Det finns tydligt utskrivet varför skolan ska arbeta med dessa frågor och på vilket sätt. Det är 

något som lärarna på skola 1 är fullt medvetna om. De vet om dokumenten och att det gäller 

för dem att vara aktiva med arbetet som gäller främlingsfientlighet och rasism.  

 

På skola 2 är man medveten om att det inte läggs så mycket tid på arbete som rör 

främlingsfientlighet och rasism. Majoriteten av de intervjuade lärarna tycker ändå att den 

tiden är tillräcklig. Eftersom elevunderlaget ser ut som det gör finns det ingen anledning att 

arbeta mer med dessa frågor. Personalen på skolan har bedömt skolans situation och behov 

genom att lägga tyngdpunkter på annat. Detta är en anpassning som är gjord efter skolans 

egna förutsättningar. En lärare på skola 2 tycker att det behövs läggas mer tid på arbete som 

rör frågor som främlingsfientlighet och rasism. Eftersom rasism är något som breder ut sig 

mer och mer i samhället ökar dessutom behovet av att arbeta med detta i skolan.  

 

I skola 2 likabehandlingsplan finns det ingenting som nämner rasism och främlingsfientlighet. 

Det står skrivet att alla elever ska känna en trygghet i skolan och våga säga sin åsikt. Ingen 

ska diskrimineras på skolan vilken innefattar all form av kränkningar och mobbing. I 

skollagen står det att skolan ska främja jämställdhet och aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling som mobbing och rasism. Eleverna ska lära sig att ha aktning för varje 

människas egenvärde. Arbeta man med dessa frågor så innefattar det nog också den sortens 

förtryck som rasism är. Skulle någon elev utsättas för rasism skulle det nog räknas in som 

diskriminering eller kränkningar. Men det finns inget skrivet på skola 2 om hur skolan och de 

vuxna går tillväga om det skulle uppstå en rasistisk situation. Även om skola 2 inte ser detta 

som något nödvändigt att ha i sina handlingsplaner för att det inte finns någon mångkultur på 

skolan betyder det inte att det inte existerar någon rasism. Skillnaden på skola 1 och skola 2 är 

att det på skola 2 inte finns någon som kan drabbas av rasismen, däremot inte sagt att den inte 

kan uppstå. Det är nog det som lärarna på skola 2 ser som en sorts trygghet, rasism kan uppstå 

men den kan inte drabba några elever på skolan. Det är det som gör att lärarna på skola 2 inte 

ser rasism som något aktuellt ämne att arbeta mycket med.  
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Lärarna på skola 1 tycker att skolan har blivit mycket bättre att arbeta med dessa frågor. I 

skola 1 likabehandlingsplan står det att skolan ska lägga en tyngdpunkt på att arbeta med att 

motverka rasism och främlingsfientlighet. Detta är lärarna medvetna om. Lärarna är nöjda 

med det arbete som läggs på skolan med dessa frågor. I skola 1 likabehandlingsplan står det 

att alla vuxna ska på skolan ansvarar för en arbetsmiljö där rasism och främlingsfientlighet 

inte förekommer. Det tycker lärarna på skola 1 att de lyckas med. Det går aldrig helt att befria 

en skola från rasism men de tycker att skolan är bra på att arbeta med det aktivt. De 

intervjuade lärarna tycker också att alla vuxna på skolan är bra på att ta sitt ansvar när det 

gäller att bemöta fördomar bland eleverna.  

 

Det värdegrundsarbete som anordnas av skola 2 är ofta temadagar och gemensamma 

aktiviteter. Detta är väldigt bra för att stärka gemenskapen och samhörigheten på skolan. Det 

är något som skolan tycker är väldigt viktigt. Skolan har i uppdrag att motverka trakasserier 

och förtryck av individer eller grupper. Det arbetet underlättas om skolan hjälper till att skapa 

solidaritet och samhörighet mellan eleverna. Det bildas då ett människovärde hos eleverna 

som leder till en acceptans och ett ansvar för andra människor. Detta arbete kan i sin tur leda 

till en minskad rasism. Skola 2 väljer att lägga tyngden på sitt värdegrundsarbete för att skapa 

en samhörighet på skolan. I skollagen står det att eleverna ska bli ansvarskännande människor 

och lära sig samhällets värdegrund. Lärarna på skola 2 är nöjda med det värdegrundsarbete 

som skolan har. Skola 2 värdegrundsarbete består till stor del av att man arbetar på ett sätt så 

det bildas en atmosfär på skolan där alla känner sig trygga.  

 

De flesta lärare på skola 2 tycker att det arbetas tillräckligt med rasism och 

främlingsfientlighet och skulle elevsammansättningen ändras så skulle det kanske bli mer 

aktuellt. Rasism är något som inte är beroende om det finns några invandrare eller inte. Den 

kan bli en del av vardagen som dessutom är mycket svår att upptäcka. Den blir desto svårare 

att upptäcka eftersom det inte finns någon annan kulturell grupp på skolan som tydligt kan 

drabbas.  

 

Lärarna på skola 1 märker av rasism och främlingsfientlighet på ett helt annat sätt än de på 

skola 2. De märker av den i undervisningssituationer och inte minst på rasterna. För dem blir 

det en vardag och de behöver ständigt vara medvetna om dessa problem och beredda på att ta 

diskussionen som den skulle uppstå. De har därför valt att lägga en stor tyngdpunkt i deras 

handlingsplaner på att arbeta med dessa ämnen. Skola 2 har valt att lägga sin tyngdpunkt efter 
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sin skolas förutsättningar. Det gör de genom att arbeta med allmänna värdegrundsfrågor och 

stödja en sammanhållning av eleverna på skolan. Detta för att främja en solidaritet och en 

kunskap om människans egenvärde.  

 

Alla lärare på skola 2 är överens om att skolan inte är bra på att aktualisera ämnet rasism och 

främlingsfientlighet och att detta beror på att det inte finns någon kulturell mångfald. Det är 

inget ämne som priotieras att arbeta med. Skulle lärarna möta elever som pratar rasistiskt och 

nedlåtande om andra kulturer så bemöts det alltid. Kränkande yttringar bemöts alltid men 

oftast blir det en tillsägelse som inte följs upp av en diskussion eller en djupare undersökning 

på varifrån yttringen kom och vad den baserades på. Det positiva är att de vuxna tydligt 

markerar direkt vad som är ok att säga och inte. Det negativa är att det inte blir en uppföljning 

av yttrandet. För att kunna se var rasismen kommer ifrån och varför eleven har dessa 

värderingar krävs det att yttrandet analyseras. Det gäller att undersöka i vilket sammanhang 

rasismen finns i.  

 

Det syns att både skola 1 och 2 har anpassat sina handlingsplaner och sätt att arbeta efter de 

förutsättningar som finns på respektive skola. 

 

6.3 Vision 

Skola 1 lägger en stor tyngd på frågor som rör värdegrunden. De tycker att skolan följer sina 

handlingsplaner bra. Lärarna tycker att skolan lyckas bra med sitt uppdrag att motverka 

rasism och främlingsfientlighet. Detta är ämnen som finns i samhället och det speglas även i 

skolans värld. De tycker att det är väldigt viktiga frågor. Personalen på skolan har gemensamt 

tagit till sig läroplanens riktlinjer och anpassat dessa till skolans egna förutsättningar. Alla på 

skolan har samma förhållningssätt till dessa frågor, både hur det arbetas med och vad som är 

viktigt att arbeta med. Deras handlingsplaner består till stor del av hur man förebygger ett 

problem, i detta fall rasism och främlingsfientlighet.  

 

Skola 2 lägger en tyngd på att arbeta med värdegrundsfrågor i syfte att ha en trygg skola. De 

har ett målinriktat förebyggande värdegrundsarbete. Däremot finns det inga handlingsplaner 

som berör att motverka rasism. Ett problem som kan uppstå när det inte finns några skrivna 

dokument hur man ska bemöta rasism och främlingsfientlighet är att det kan vara svårt för 

lärarna att agera på samma sätt. När ingen av lärarna riktigt vet vad det är som gäller, kan det i 

sin tur leda till att det blir oklart både för dem själva och för eleverna vilka regler och 
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förhållningssätt som de ska tillämpa. Varje skola kan tolka styrdokumenten efter sina egna 

förutsättningar och behov. Viktigt är att arbetslaget på skolan har ett gemensamt 

förhållningssätt. Alla måste vara överens över vilka de grundläggande värderingarna är. Finns 

det gemensamma riktlinjer på skolan så blir arbetet lättare för den enskilde läraren när han 

inte behöver tolka dokumenten på egen hand. Det är viktigt att det finns ett gemensamt 

förhållningssätt mellan lärarna. Alla på skolan bör veta vad det är som gäller hålla fast vid det. 

Det skapar en trygghet både hos elever och hos personal.  

 

Lärarna på skola 1 tycker att det kan vara lättare i vissa ämnen att dessa frågor tas upp. Detta 

gäller främst So - ämnena. I samhällskunskap blir det lättare att frågor som 

främlingsfientlighet och rasism tas upp. Dessa frågor som ska arbetas med i ett förebyggande 

syfte tycker lärarna att det är viktigt att det blir ett aktualiserat ämne. Det ska vara ett ämne 

som tillhör vardagen att diskutera och arbeta med på skolan. Under intervjun med en lärare på 

skola 2 kom det fram till att ämnen som rasism och främlingsfientlighet är något som de flesta 

lärarna tycker att det är svårt att arbeta med. Det faller sig inte lätt naturligt och de flesta 

lärarna drar sig för att ta upp sådana ämnen. Detta kan leda till att det finns en dold 

underliggande rasism på skolan som aldrig kommer upp till ytan. Det är viktigt att läraren 

vågar ta diskussionen. Lärarna bör ha en stor kunskap om frågor som rör rasism och 

främlingsfientlighet för att känna sig säkra och våga ta upp ämnet till diskussion. Även lärare 

på skola 1 tycker att ämnet rasism och främlingsfientlighet kan vara svårt att arbeta med. De 

intervjuade lärarna tycker att ibland faller sig ämnet mer naturligt att diskutera till exempel i 

So – ämnena. 

 

Skillnaden mellan skola 1 och 2 är att skola 1 kan ingripa akut när en situation uppstår. De 

försöker att bemöta problem med diskussioner och förebyggande samtal. De kan också ta 

problemet på bar gärning. Då faller sig arbetet för att motverka rasism och 

främlingsfientlighet mer naturligt. Samtidigt är det viktigt att arbetet med rasism och 

främlingsfientlighet inte är något som arbetas med enbart genom planerade temadagar eller 

när ett problem redan har uppstått.  

 

Skolorna i min undersökning har olika förutsättningar vad som gäller i deras 

värdegrundsarbete. Hur sammansättningen på skolan ser ut påverkar hur tyngden fördelas i 

deras förebyggande arbete. Skola 1 som har en stor kulturell mångfald lägger stor vikt på att 

arbeta med rasism och främlingsfientlighet. Detta för att dessa ämnen är en del av skolans 
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vardag och det finns ett behov att fylla. Skola 2 som inte har någon kulturell mångfald lägger 

istället sin tyngdpunkt på sitt värdegrundsarbete att arbeta med sammanhållning och för att 

förhindra andra former av kränkningar. Båda skolorna agerar efter vad som känns aktuellt och 

vilka förutsättningar skolan har.  
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Sammanfattning 

Det är två olika skolor med olika förutsättningar som har varit med i min undersökning. Det 

som har framgått är att det är svårare för en skola som inte har någon kulturell mångfald att 

arbeta med dessa frågor. Att ta upp detta ämne krävs mer planering och det är inte alltid den 

tiden finns i lektionssammanhang. På skolan med blandad kultur så föll sig arbetet med detta 

ämne mer naturligt. Skolan har ett väl utarbetat dokument som beskriver problematiken med 

rasism och främlingsfientlighet. Det finns tydligt beskrivet att skolan inte tolererar någon 

form av rasism och att det är något som är alla lärares ansvar att arbeta med. Det finns 

handlingsplaner som tydligt beskriver hur skolan ska agera i olika situationer som rör detta 

ämne. På skola 2 så finns det inte en sådan plan. Det finns inte skrivet i något dokument hur 

skolan ställer sig till rasism och främlingsfientlighet. Däremot har skola 2 en bra utarbetat 

värdegrund som beskriver att alla på skolan ska känna trygghet och inte diskrimineras. Skola 

2 har utarbetade dokument som är skrivna efter skolans förutsättningar. Tyngdpunkten hos 

dessa dokument ligger på att skolan ska arbeta mycket för att känna en gemenskap med 

varandra. Lärarna på skola 2 är ändå fullt medvetna om hur viktigt det är att arbeta med frågor 

som rör främlingsfientlighet och rasism. De är också medvetna om att det är en fråga som 

ibland kan glömmas bort därför att det inte är ett aktuellt problem. Lärarna på skolan menar 

att det inte finns någon rasism på skolan. Samtidigt är de medvetna om att den rasism som kan 

finnas kan vara dold för dem. Det är då extra viktigt att eleverna får en möjlighet att berätta 

om sina åsikter så att lärarna kan bli medvetna om dessa och arbeta med deras synpunkter. 

Men eftersom det inte finns någon annan kultur på skolan så är detta inget som priotireras av 

lärarna. De märker inte av något problem bland eleverna som rör rasism och därför kan det 

glömmas bort.  

  

Min undersökning visar att arbetet med rasism och främlingsfientlighet påverkas av den 

elevsammansättning som finns på skolan. Finns det ingen kulturell mångfald så finns det inte 

heller någon öppen rasism som skolan aktivt kan ta tag i och arbeta med. Problematiken leder 

till att det blir svårt för personalen på skolan att upptäcka den dolda rasismen.  Det blir nästan 

ännu viktigare för skolan att ta tag i de diskussioner som rör rasism och främlingsfientlighet 

för att lyfta fram dem till ljuset, detta för att elevernas åsikter ska komma fram. På en skola 

med stor kulturell mångfald så finns det betydligt mer situationer som kan uppstå som gör att 

lärarna agerar direkt. Det är ett aktuellt problem som hela tiden kan lyftas fram och jobbas 

med. Detta leder till att det är mer aktuellt på en skola där det går elever från andra kulturer. 



 40 

På en skola med en kulturell mångfald finns det helt andra vardagssituationer att arbeta med. 

Behovet blir ett annat därför att skolans förutsättningar är på ett annat sätt. Lärarna på skola 1 

blir mer utsatta för situationer som måste arbetas med vilken i sin tur leder till en vana och ett 

naturligt inslag.  

 

Att arbeta med rasism och främlingsfientlighet på en skola där det inte finns någon kulturell 

mångfald kan bli problematiskt. Det blir lätt att det handlar om enstaka temadagar som inte är 

lätt för eleverna att knyta till verkligheten. Problematiken som kan uppstå för lärarna kan vara 

att det inte går att förankra kunskapen om rasism och främlingsfientlighet till något konkret.  

 

Det visade sig att det finns skillnader hur man arbetar med rasism och främlingsfientlighet på 

en skola med stor kulturell mångfald och en skola utan någon kulturell mångfald, men också 

likheter. Båda skolorna har temadagar som rör ämnet och har ett aktivt värdegrundsarbete.  

 

Skolorna arbetar efter deras egna förutsättningar, dessa förutsättningar ser olika ut. Skolornas 

arbeten skiljer sig åt efter behovet som finns på skolan. Alla de intervjuade lärarna var 

medvetna om att arbeta för att motverka rasism och främlingsfientlighet är något viktigt. De 

lärarna som arbetade på skolan med stor kulturell mångfald fick se en vardagsrasism på ett 

annat sätt än de på skolan utan någon kulturell mångfald. Det i sin tur ledde till att arbetet mot 

rasism och främlingsfientlighet får ta en helt annan plats i den vardagliga undervisningen. Det 

svåra med detta kan också vara att rasism och främlingsfientlighet blir svårare att upptäcka i 

tid på en skola utan någon kulturell mångfald. Eftersom det inte finns några grupper som 

rasismen öppet kan riktas mot kan rasismen länge vara dold. Det kan då vara svårare att arbeta 

med rasismen när den upptäcks och kanske är alltför rotad hos eleven. På en skola där det kan 

förekomma öppen rasism finns det en annan medvetenhet som gör det lättare att upptäcka den 

i tid. Båda skolorna arbetade mycket med de grundläggande demokratiska värderingarna som 

är den viktigaste grunden i värdegrundsarbetet. 
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