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ABSTRAKT 

Paula	  Friström	  

Att	  integrera	  värdegrunden	  i	  ämnesundervisning	  

Lärares	  arbete	  mot	  främlingsfientlighet	  och	  rasism	  

Engelsk	  titel:	  
Integrating	  values-education	  into	  classroom-teaching	  
Teachers’	  efforts	  to	  prevent	  xenophobia	  and	  racialism	  

Antal	  sidor:	  28	  

Denna uppsats handlar om hur man arbetar med värdegrunden i ämnesundervisningen. Syftet är 

att undersöka hur utvalda lärare i engelska och spanska i grundskolans senare år samt gymnasiet 

arbetar mot främlingsfientlighet och rasism i sin ämnesundervisning. Undersökningsmetoden är 

kvalitativa intervjuer med lärare och elever samt en mindre kvantitativ elevenkätsundersökning. 

Även om det både i skollag och i samtliga läroplaner står att man ska arbeta mot kränkande 

behandling som till exempel främlingsfientlighet och rasism i skolan så är det inte en 

självklarhet att det ska integreras i ämnesundervisningen. Samtida forskning från bland annat 

f.d. Växjö Universitet om integrativ didaktik visar att värdegrundsuppdraget i allmändidaktiken 

inte bör separeras från kunskapsuppdraget i ämnesdidaktiken. Om värdegrunden då ska 

genomsyra hela skolan är det enligt Skollagen (Kap 1§2) viktigt att alla som verkar i skolan 

arbetar mot främlingsfientlighet och rasism. För att undersöka hur lärare kan förändra hos 

eleven redan befintliga främlingsfientliga eller rasistiska attityder, och få en inblick i hur 

attityder bildas och ändras, tar den här uppsatsen hjälp av den sociala kognitiva psykologins 

attitydbildningsteori. Resultatet visar att mindre än hälften av de intervjuade lärarna arbetar mot 

främlingsfientlighet och rasism i ämnesundervisningen. 
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1. Inledning 

Hur kommer det sig att jag ville skriva ett arbete som handlar om främlingsfientlighet och 

rasism kan man fråga sig, för det är ju ändå rätt så laddade begrepp. För mig började det hela 

när jag gick på lågstadiet. Jag minns karikatyren min pappa ritade 1989: En skola för alla – 

En skola för Ali – det var meddelandet. Min pappa var modersmålslärare vilket betydde att 

han och de andra modersmålslärarna fick undervisa i baracker utanför den ordinära 

skolbyggnaden. Karikatyren av Ali var en liten gorilla som satt i en bambuhydda som 

representerade baracken – En skola för Ali. I bakgrunden kan man se skolan med texten En 

skola för alla. En sådan bild kan även en lågstadieelev relatera till. För mig blev sanningen 

den att elever med invandrarbakgrund kan och blir särbehandlade och orättvist bedömda i 

skolan. Detta blev upptakten till mitt intresse i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. 

Därför blir jag lite smått överraskad när jag läser alla delkurser i det allmänna 

utbildningsområdet inom lärarutbildningen som innehållit värdegrund i en eller annan form: 

Utbildningsväsendets värdegrund och läraruppdrag, Genus, klass och etnicitet, Mobbning 

och kränkande behandling, En skola för alla, Demokrati och skola… Ändå har jag en känsla 

av att det inte räcker, som om lärare ute i skolorna inte förstår hur viktigt det är att de faktiskt 

arbetar med detta. Därför bestämde jag mig för att undersöka hur några lärare ute i 

verksamheten ser på det här med att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism i sin 

undervisning. Resultatet finner ni i det här examensarbetet i lärarutbildningen. 

Det är varje lärares skyldighet att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet och, som 

jag tolkar det, att arbeta förebyggande mot detta och att göra det i ämnesundervisningen 

(Skollagen 1kap 2§). Det är inte ett arbete som bara bör ske på Livskunskapen, enligt bland 

andra Lena Fritzén och Kennert Orlenius är det ett arbete som bör integreras i den vanliga 

ämnesundervisningen. ”Det finns mycket att vinna, både i tid och kvalitet, genom att integrera 

kunskap, normer och värden till en helhet i den pedagogiska praktiken” skriver Fritzén 

(2003:68). Dessutom menar Orlenius att:  
 
Värdegrunden behöver genomsyra hela den pedagogiska verksamheten. Det betyder att det inte räcker 

med att arbeta med till exempel EQ (emotionell kompetens) några gånger i veckan… ungdomar bör ges 

möjlighet att få studera och analysera normer och värden samt hur människosynen kommer till uttryck 

inom olika kunskapsområden. (2001:223) 

 
 Alltså bör värdegrunden implementeras i all undervisning och integreras i olika skolämnen. 

”Hur ska jag nu blanda in moral” i mina kemiformler? undrar en seriefigur av en kemilärare i 
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Orlenius bok (ibid.). Hur ska jag i en framtida lärarroll integrera värdegrunden i 

undervisningen i mina ämnen spanska och engelska? är frågan jag ställer mig. 
 

1.1 Syfte & frågeställningar  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur det faktiska arbetet mot 

främlingsfientlighet och rasism ser ut och går till i några av dagens klassrum i ämnena 

Spanska och Engelska, samt ge förslag på hur arbetet i framtiden kan förbättras. Syftet med 

arbetet uppnås när följande frågor besvaras: 

1. I vilken utsträckning arbetar lärare mot och förebyggande mot främlingsfientlighet 

och rasism i ämnesundervisningen? 

2. Hur ser detta eventuella arbete ut? 

3. Hur kan detta arbete bli bättre? 
 

1.2 Begrepp  
Begrepp som är relevanta i sammanhanget och som behöver förtydligas är: 

1. Främlingsfientlighet – ”[A]vståndstagande från eller fientlighet mot främlingar, under 

efterkrigstiden använt som synonym till rasism. Främlingsfientlighet är dock snarare 

ett avståndstagande till andra grupper grundat på kulturella skäl, inte fysiska” 

(Nationalencyklopedin). Främlingsfientlighet eller ”xenofobi kan vara en 

utgångspunkt från vilken rasism utvecklas, men den är inte rasism i sig … det är en 

reflexmässig känsla av avoghet mot främlingen, den andre” (Fredrickson 2003:19). 
2. Rasism – ”Åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde och bör ha 

olika ställning i samhället” (Svenska akademiens ordlista). ”[I]deologi som grundas på 

den vetenskapligt obevisade idén att människosläktet indelas i olika raser samt på den 

felaktiga idén att vissa av dessa raser är överlägsna andra” (Nationalencyklopedin). 
 

1.3 Tidigare forskning  
Som tidigare forskning har jag använt mig av integrativ didaktik samt av attitydforskning om 

hur attityder bildas och ändras. Först presenteras här den integrativa didaktiken och därpå 

följer attitydbildningsteorin. 
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1.3.1 Integrativ didaktik 
Jag utgår från tidigare forskning av Lena Fritzén och Christer Fritzell vid f.d. Växjö 

Universitet. Deras forskning utgör tolkningsramen för denna studie: att värdegrundsarbete bör 

integreras i ämnesundervisningen, det är med dessa glasögon den här uppsatsen skrivs.  

I Fritzéns bok På väg mot en integrativ didaktik resonerar Fritzell kring varför lärare har 

lättare att undervisa i sina ämnen än att ”förhålla sig till moraliska frågor om krig och 

förtryck, svält och nöd i världen eller om olika kulturers religiösa uttryck” (2004:22). 

Eftersom skollagen (Kap 1, 2§) lägger särskild vikt vid att skolan ska lära eleverna om vårt 

samhälles ”demokratiska värderingar” är det uppseendeväckande om det är så att lärare inte 

vet hur de ska arbeta med dessa värdegrundsfrågor. Fritzell menar att en viktig faktor i 

värdegrundsundervisningen är det deliberativa samtalet. Han menar att ett sådant samtal ska 

vara ”öppet, fritt och kritiskt” (Fritzén 2004:23). Det öppna samtalet innebär att alla deltagare 

blir hörda samt att ”svaren inte är på förhand givna” (ibid.). Det fria samtalet innebär att det 

man uttrycker en uppfattning om inte ska påverka till exempel att läraren får en negativ syn på 

eleven. Det kritiska samtalet innebär att ämnet som diskuteras ses med kritiska ögon, ”man 

tvingas granska sina egna åsikter lika mycket som andras” (ibid.). Fritzell menar att 

ämnesläraren i de deliberativa samtalen, som han kallar för de ”kvalificerade samtalen”, ska 

”ta vara på det egna ämnets bildningspotential i kvalificerade samtal” (ibid.). Enligt Kennert 

Orlenius (och numer även min) tolkning innebär detta att man bör studera värdegrundsfrågor i 

olika områden och ämnen (2001:223). Det skulle innebära att man i språkämnena spanska 

eller engelska studerar och diskuterar människovärde i samband med USA:s Volvofabriker i 

norra Mexiko för att arbetskraften är billigare där eller sambandet mellan afrikanska 

båtflyktingsmottagandet i Spanien, människovärde och rasism, protestanter och katoliker på 

Nordirland, mänskliga rättigheter för urbefolkningen i Chile eller fattigdom i USA och deras 

sociala skyddsnät eller varför inte svenska Västindiska kompaniet och svensk 

slavhandelscentra på S:t Bartholome?  

Fritzén & Fritzell (2007:15) förklarar att integrativ didaktik innebär att ämnes- och 

allmändidaktiken integreras och blir till en enhetlig helhet. Om vi använder oss av exemplet 

ovan om människovärde, rasism och afrikanska båtflyktingar i Spanien så innebär det att 

dessa värdegrundsfrågor inkluderas i ett eller ett par lektionsupplägg i spanskan där temat är 

Båtflyktingar. I detta tema varvas då glosor med grammatik, tal- och skrivövningar, 

värdegrund, deliberativa samtal där eleverna får säga sin mening och reflektera kritiskt över 
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sin egen och andras ståndpunkter med mera. Det är min tolkning av Fritzén & Fritzells 

forskning om integrativ didaktik.   

Fritzell förkastar idén om att allmändidaktik och ämnesdidaktik bör undervisas separat 

eftersom han menar att detta system är ineffektivt då det är svårt att göra en rättvis uppdelning 

”ämnena” emellan och att värdegrundsuppdraget riskerar att hamna i skymundan (Fritzén & 

Frizell 2007:24). Dessutom tycker jag att det är viktigt att eleverna får lära sig att 

värdegrunden är återkommande i alla ämnen och att det genomsyrar hela samhället och 

därmed är någonting som man aldrig kan slippa ifrån. Fritzén menar även att en sådan 

uppdelning riskerar att innebära att värdegrunden urholkas till att enbart handla om ytliga 

etikettsregler så som att vara tyst i klassrummet eller att ta av sig mössan inomhus (Red. 

Fritzén 2004). Därför är en integrativ didaktik att föredra framför en uppdelning dem emellan.  
 

1.3.2 Attitydbildning 
Socialpsykologin använder sig av attityd- och attitydpåverkansteorin när den vill förklara hur 

människors attityder och beteenden hänger samman (Eysenck 2000:390). I mitt arbete har jag 

nytta av attitydpåverkansteorin när jag förklarar och analyserar lärarnas eventuella arbete mot 

främlingsfientlighet och rasism. Hur påverkar lärarna elevernas främlingsfientliga eller 

rasistiska attityder och lyckas de hos eleven ändra dessa och förankra goda värden? Hur 

påverkar lärarnas egna attityder i frågan undervisningen? Detta är frågor som man kan få svar 

på genom attitydbildningsteorin. Således får man fram en bild av huruvida lärarens arbete mot 

främlingsfientlighet och rasism når önskvärda resultat eller ej.  

Enligt socialpsykologin finns det tre nivåer i människans attityder gentemot något, till 

exempel en människas attityd mot främlingar/invandrare (Bernstein, Penner et. al. 2008:701). 

Den första nivån är Kognitiva responser som innebär att personen i fråga har en viss 

föreställning om någonting (ibid.). Till exempel skulle detta innebära att en lärare kan anse att 

främlingsfientlighet och rasism är ett samhällsproblem eller att en elev har en viss negativ 

föreställning om exempelvis turkar/romer/danskar/skåningar… Det är alltså läraren eller 

elevens åsikt om någonting (Eysenck 2000:391). Nästa nivå är Affektiva responser, detta 

inkluderar hur man känner för och tycker om någonting (ibid.) (Bernstein, Penner et. al. 

2008:701-702). Detta skulle kunna innebära att läraren upprörs av att invandrare/främlingar 

diskrimineras därför att läraren tycker om en viss grupp invandrarelever till exempel (Eysenck 

2008:391). Den tredje och sista nivån är Beteendekomponenten, som beskriver hur läraren 

agerar gentemot det som man har en attityd mot. Det skulle kunna innebära att läraren arbetar 

förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism – förslagsvis i ämnesundervisningen 
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(Bernstein, Penner et. al. 2008:701–702). Lärarens avsikt är alltså att göra någonting åt saken: 

att motverka främlingsfientlighet och rasism (Eysenck 2000:391). Dessa tre 

attitydkomponenter eller nivåer behöver nödvändigtvis inte åtföljas, även om en lärare kan 

vara av åsikten att främlingsfientlighet är fel så är det inte säkert att läraren i handlingen 

arbetar förebyggande mot det, eller att läraren till och med själv har fördomar gentemot en 

viss folkgrupp mer eller mindre omedvetet (Bernsteins, Penner et. al. 2008:702). 

Attityder skapas, det är ingenting man föds med. Det vanligaste är att människan lär sig 

att tycka på ett speciellt sätt om en viss sak. Oftast tar barn efter sina föräldrars och 

närståendes attityder. Bernstein & Penner menar att barnen inte endast lär sig vad saker är, 

utan också vad de bör tycka och tänka om saken: ”exempelvis kan en förälder lära sitt barn att 

ormar inte bara är reptiler, utan även att de bör fruktas och undvikas” (egen översättning, 

Bernstein & Penner et. al. 2008:702). ”Föräldrar, lärare och kamrater formar ständigt barns 

åsikter genom att premiera dem när de framför vissa åsikter” (egen översättning 2008:703). 

Svårare är det att förändra redan befintliga attityder menar Bernstein et al. För att förändra 

någons redan befintliga åsikter räcker det inte med att ständigt upprepa ett visst 

ståndstagande. Det räcker alltså inte att upprepa för klassen att rasism är fel. ”Att ändra 

attityder kräver oftast mer aktiva insatser, främst i form av övertygande meddelanden” (egen 

översättning, ibid.).  

Enligt Bernstein & Penner finns det två sätt på vilken en attitydförändring kan ske, 

nämligen den ”Kognitiva dissonansteorin” och ”självuppfattningsteorin” (egen översättning 

2008:704-705). Den kognitiva dissonansteorin går ut på att när människan känner en 

motsättning mellan (det som Bernstein & Penner kallar för inconsistency) sin attityd och sitt 

beteende, inom social- och beteendepsykologin kallat för dissonans, motiveras människan till 

att göra sin attityd och sitt beteende mer förenliga med varandra (ibid.). Det skulle till 

exempel innebära att en lärare som anser att främlingsfientlighet och rasism är fel men ändå 

inte gör något åt det (till exempel genom att arbeta förebyggande mot det, eller genom att 

diskutera det när klassrumssituationen uppstår) ändrar sin attityduppfattning. Istället för att 

aktivt motverka främlingsfientlighet och rasism så kan läraren ändra sin attityd så att det 

stämmer in på dennes beteende: läraren kan då medvetet eller omedvetet börja tycka att 

elevernas, låt oss säga, främlingsfientliga åsikter, inte är så farliga och att man därför inte 

behöver arbeta för att motverka deras attityder. Det är lättare, menar Bernstein & Penner, att 

ändra en attityd än att ändra sitt beteende eftersom människan är ett vanedjur (ibid.). 

Till skillnad från den kognitiva dissonansteorin anser självuppfattningsteorin att 

människan ändrar sin attityd gentemot någonting när de ”reflekterar över sitt beteende vid en 
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viss situation och sedan sluter sig till en viss attityduppfattning” (egen översättning, Bernstein 

& Penner 2008:705). Det skulle alltså innebära att samma lärare i samma situation som ovan 

är osäker på sin attityd i frågan. Läraren ser då på sin handling i klassrummet att denne inte 

gör någonting för att motverka främlingsfientlighet och rasism, varav denne då så småningom 

formar en attityd av att arbetet mot främlingsfientlighet och rasism är oviktigt, eller inte ingår 

i dennes arbetsuppgifter och därför inte behöver arbeta med frågorna. 
 

2. Metod  
I det här kapitlet redogör jag för val av metod, urval och genomförande, bearbetning av 

insamlad data, forskningsetiska principer samt kritik av metod.  
 

2.1 Val av metod – En kvalitativ studie 
Eftersom syftet med mitt examensarbete var att ta reda på hur lärare arbetar mot 

främlingsfientlighet och rasism i sin ämnesundervisning valde jag huvudsakligen att göra en 

kvalitativ studie av hermeneutisk karaktär. Den kvalitativa forskningen söker svar på djupa 

frågor om ”undersökningspersonernas vardagsvärld” (Kvale 1997:70), det är en 

forskningsmetod som mest används inom samhällsvetenskaperna, medan den kvantitativa 

forskningen söker kvantitet där frågorna måste vara lätta att svara på och svaren blir ytliga. 

Det måste de vara eftersom frågorna och de tillfrågade är så många. Ju fler som svarar på ett 

likartat sätt, desto högre reliabilitet anses det, speciellt inom naturvetenskapen.  Eftersom jag 

vill ta reda på hur lärare arbetar förebyggande mot rasism och främlingsfientlighet fick jag 

använda mig av en kvalitativ intervjumetod, då svaren på mina frågor inte hade kunnat bli 

utförliga i en enkätundersökning av det kvantitativa slaget. Jan Trost förklarar skillnaden 

mellan kvantitativ och kvalitativ på ett bra sätt: ”Vill jag veta vilka sorter(s blommor) som 

förekommer och hur deras livsbetingelser ser ut skall jag inte räkna utan söka finna variation 

och försöka förstå deras situation” (2007:23). Mitt mål med undersökningen har alltså inte 

varit att ta reda på hur stor andel av Sveriges språklärare som arbetar eller inte arbetar mot 

främlingsfientlighet och rasism – den kvantitativa studien. Mitt mål har varit att ”finna 

variation” samt ”förstå deras situation” (ibid.). De delsvar jag fått av en viss lärare har jag 

jämfört med ”den helhetliga tolkningen av intervjun och … med annan information om den 

intervjuade” enligt några av de hermeneutiska principerna (Kvale 1997:51). Som komplement 

till lärarintervjuerna har jag även genomfört elevgruppsintervjuer för att få perspektiv på 

lärarnas svar och kunna jämföra huruvida eleverna uppfattar att deras lärare arbetar mot 
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främlingsfientlighet och rasism på språklektionerna. En viss ansats har gjorts för att införa 

även en kvantitativ studie i undersökningen i form av en enkätundersökning till elever. 

Resultatet av denna kvantitativa studie har visat sig vara av föga relevans för 

undersökningsområdet, därför publiceras endast två frågor från den undersökningen i 

resultatavsnittet. Den kvantitativa studien syftar till att bekräfta eller dementera svaren från de 

kvalitativa lärarintervjuerna i och med att alla lärarens elever i ämnet spanska besvarat 

enkätintervjun.  
 

2.2 Urval och genomförande 
Jag har sammanlagt intervjuat nio språklärare i spanska eller engelska i grundskolans senare 

år samt på gymnasiet. Dessutom har jag gruppvis intervjuat tio elevgrupper av dessa lärares 

elever, med fem elever i varje grupp (totalt 50 elever). Johansson & Svedner menar att man 

bör använda sig av flera metoder för att få en ”allsidigare och djupare förståelse av det man 

undersöker” (2006:48), därför valde jag att komplettera lärarintervjuerna med 

elevgruppsintervjuerna. Syftet med elevgruppsintervjuerna var att se om de uppfattade att 

deras lärare i spanska eller engelska arbetade mot främlingsfientlighet och rasism i 

ämnesundervisningen. Ytterligare har 133 elever besvarat en enkätundersökning, det är elever 

till spansklärarna, och även till viss del samma elever som medverkat i 

elevgruppsintervjuerna. 

Lärarna valdes ut ur ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman 2006), jag hade tidigare 

haft kontakt med dem via VFU och bekanta. Sju lärare i spanska ställde upp på en 

strukturerad intervju som med deras medgivande spelades in. Intervjuerna tog mellan 10-30 

minuter. Jag har ingående studerat Bo Johanssons och Per Olov Svedners råd i 

Examensarbetet i lärarutbildningen och i Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun 

om hur man ska formulera intervjufrågor för att inte leda den intervjuade in på ett svar som 

intervjuaren förväntar sig. Det är bättre att fråga om hur läraren agerade i ett fall kring det 

man vill undersöka än att fråga rakt på – Arbetar du, och hur arbetar du, förebyggande mot 

rasism och främlingsfientlighet i klassrummet? Ställs frågan på det viset är risken 

överhängande att den intervjuade känner sig trängd och känner att han måste svara jakande på 

frågan. Har man tidigare fått frågan om man varit med om en händelse som inbegrep rasism 

och hur man som lärare då agerade så är det lättare att intervjuaren får svar på frågan man 

egentligen vill ha svar på indirekt. Denna ”medvetenhet om förutsättningarna” är även en av 

principerna för den hermeneutiska tolkningen (Kvale 1997:52). Två lärare i engelska 

intervjuades efter samma mall, men dessa intervjuer var ostrukturerade då frågorna ställdes 



  Paula Friström 
 

	   8	  

vid olika tillfällen under min sista VFU-period, av Johansson & Svedner kallat för ”vardagligt 

samtal” (2006:43). Med dessa två lärare utförde jag ostrukturerade klassrumsobservationer 

under mina fyra VFU-veckor. ”Deltagande observation” är enligt Bryman den form av 

kvalitativ forskning som lämpar sig allra bäst för att lyckas få ett så naturligt utfall som 

möjligt eftersom intervjuaren ”möter människor(na) i deras naturliga omgivning” (2002:319). 

Av de intervjuade lärarna är det fyra stycken som är etniskt svenska, två stycken är 

andra generationens invandrare och tre stycken är invandrare. Bland eleverna är över hälften 

av de intervjuade etniskt svenska och resten är andra generationens invandrare förutom en och 

annan som själva invandrat. Alla lärarna är verksamma och utbildade i yrket. Lärarna är jämnt 

fördelade i ålder: några är i början av sin yrkeskarriär, andra i mitten och några har över 30 års 

erfarenhet i yrket. 
 

2.3 Bearbetning av insamlad data 
De kvalitativa och strukturerade lärar- och elevgruppsintervjuerna som lagrats på fil lyssnade 

jag på och skrev ner, sedan sammanfattade jag dem. De ostrukturerade lärarintervjuerna 

sammanfattade jag med hjälp av stödpunkter jag skrivit ner under VFU-perioden och med 

anteckningar som gjorts i samband med uppgifter inom AUO5: läroplansarbetet och 

ledarskapsuppgiften. Och elevgruppsintervjuerna jag genomförde på VFU:n sammanfattade 

jag med hjälp av anteckningar jag gjort i samband med intervjuerna. Till sist så 

sammanställde jag elevenkäterna i cirkeldiagram. 
 

2.4 Forskningsetik 
För att klargöra syftet med mitt arbete och med intervjuerna mejlade jag de tillfrågade lärarna 

och berättade vad jag ville göra. På så vis menar Johansson & Svedner att de intervjuade får 

tilltro till intervjuaren och vågar ”lämna ut sina personliga ställningstaganden” som annars är 

av känslig karaktär (2006:44). 

För att försäkra mig om att jag fick spela in intervjuerna med elevgrupperna på 

högstadiet skickades en förfrågan ut till eleverna där målsman fick skriva under på att eleven 

fick vara med på intervjun då detta krävs för minderåriga. Före varje inspelning med lärare 

och elever frågade jag om det var okej att spela in och försäkrade att inga namn skulle nämnas 

i arbetet. Namnen som finns med i detta arbete är således inte de intervjuades riktiga namn. 

Dessutom fick de intervjuade själva avgöra om de ville medverka eller avstå. Syftet var att få 

ett så blandat elevunderlag som möjligt i intervjuerna, dock begränsades detta i och med att 

det bara var de elever som hade kommit ihåg lappen med målsmans underskrift som fick 
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delta. Enkäten som eleverna besvarade var även den helt anonym. Intervjuförfrågan, 

gruppintervjufrågorna samt lärarintervjufrågorna finns med som bilagor till detta arbete. 
 

2.5 Kritik av metod och bortfall 
Att genomföra kvalitativa intervjuer med nio lärare i olika kommuner har varit tidsödande och 

kostsamt, men de har trots allt, anser jag, gett god insyn i huruvida de arbetar mot 

främlingsfientlighet och rasism i sin undervisning och på vilket sätt. Via en kvantitativ 

undersökning hade jag förvisso kunnat ta reda på hur en representativ andel, låt oss säga, 

spansklärare i skolan integrerar arbetet mot främlingsfientlighet och rasism i sin undervisning, 

men det hade å andra sidan inte svarat på hur detta arbete ser ut. 

Elevgruppsintervjuerna och elevenkäterna hade jag kunnat förbättra genom att ställa frågor 

som mer effektivt svarar på frågan hur deras lärares arbete mot främlingsfientlighet och 

rasism i klassrummet ser ut. De frågor jag ställde var mer inriktade på elevernas syn på 

främlingsfientlighet och rasism och hur den tedde sig i klassrummet. Därmed fick jag ett stort 

bortfall. Hade jag varit på det klara med hur min frågeställning skulle lyda hade jag kunnat 

fokusera på det och därmed fått bättre svar och mindre material att sålla ur. De frågor jag ändå 

ställde som var användbara till syftet och frågeställningarna i detta arbete var: 1.) Vad gör 

spanskläraren om någon är rasistisk eller blir rasistiskt bemött i klassrummet? Ge exempel! 

2.) Tycker du att spanskläraren är duktig på att bemöta rasism? Förklara! 3.) Finns det någon 

text i era spanskböcker som handlar om rasism eller integration? (T.ex. att människor från 

olika kulturer möts och berättar om eller upplever varandras kulturer). 

För två av de intervjuade lärarna har jag inga elevkommentarer som stödjer eller 

dementerar att deras lärare faktiskt arbetar mot främlingsfientlighet och rasism i 

undervisningen därför att jag inte fick möjlighet att intervjua deras elever. Detta betyder att 

jag inte har några svar på hur dessa lärares elever uppfattar lärarens arbete i frågan. 

Intervjuarens personlighet och arbetssätt har också inverkan på hur utfallet blir. Detta 

tar Johansson & Svedner upp. Min egen inställning till intervjufrågorna och de svar jag 

förväntar mig att få som intervjuare påverkar svaren jag sedan får från de intervjuade 

(2006:47). Själv anser jag självklart att det är mycket viktigt att arbeta med värdegrunden i 

ämnesundervisningen och därmed att förebyggande arbeta mot främlingsfientlighet och 

rasism. Detta förmedlade jag antagligen till de intervjuade omedvetet eftersom jag annars inte 

hade ställt de frågorna. Sedan anade jag att det faktiskt inte var så många lärare som ansåg att 

värdegrundsundervisningen skulle ingå i deras egen ämnesundervisning, varvid jag omedvetet 

kan ha förmedlat dessa förväntningar. De felkällor som kan uppkomma i och med 
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intervjuarens personlighet, arbetssätt och förväntningar kan elimineras eller minskas genom 

att man använder sig av fler källor och metoder (Johansson & Svedner 2006:48). Därför tror 

jag att dessa felkällor kan eliminerats då jag intervjuat även några av lärarnas elever samt haft 

en elevenkät. För att eliminera felkällor är det enligt Johansson & Svedner viktigt att man 

etablerar ”en förtroendefull relation” för det ökar förutsättningen till att de intervjuade svarar 

ärligt och sanningsenligt (ibid.). Eftersom flera av de intervjuade svarat att de inte arbetar mot 

främlingsfientlighet och rasism i ämnesundervisningen så utgår jag från att flera av dem 

svarat ärligt och att jag därför fått deras förtroende. Därmed inte sagt att alla intervjuerna varit 

felfria. Det fanns vissa begränsningar i tidsutrymme för tiden innan intervjuerna utfördes, 

varvid inte alla frågor som ställdes visade sig vara relevanta för frågeställningen till detta 

arbete. Visst ställde jag frågor som var relevanta, men även många frågor som visade sig vara 

irrelevanta, i synnerhet i elevenkäten samt i elevgruppsintervjuerna. Där handlade många av 

frågorna om elevers syn på främlingsfientlighet och rasism i skolan istället för att behandla 

frågan om hur de ansåg att deras lärare arbetade och arbetade förebyggande mot 

främlingsfientlighet och rasism. Därför har jag fått ta bort flera av frågorna i dessa intervjuer 

som visade sig vara inaktuella.  

I mitt arbete har jag aspirerat på att få ett stort och varierat underlag i form av 

intervjumetoder och intervjumaterial då jag velat ha både kvalitativa och kvantitativa studier 

med i undersökningen. Som metod har det varit opraktiskt i och med att kvantiteten på 

intervjuunderlaget varit så omfattande. Därför har det blivit svårhanterligt att bearbeta 

materialet på de föga tio veckor som ställts till förfogande för detta arbete.  
 

3. Resultat 
I detta kapitel redogör jag för de resultat från mina undersökningar som svarar på min 

frågeställning om huruvida lärare arbetar mot främlingsfientlighet och rasism i sin 

ämnesundervisning och om hur detta eventuella arbete i sådana fall ter sig. Resultatunderlaget 

bygger på de svar jag fått från lärar- och elevgruppsintervjuerna. Sist har jag även inkluderat 

två frågor med dess svar från elevenkäterna. 
 

3.1 Lärarintervjuer 
Av de strukturerade lärarintervjuerna framgår det att fyra lärare sa sig arbeta förebyggande 

mot främlingsfientlighet och rasism. Av dessa är det tre lärare som sa sig arbeta mot det 

kontinuerligt. Av de tillfrågade lärarna var det fem som sa att de aldrig arbetade mot 



  Paula Friström 
 

	   11	  

främlingsfientlighet och rasism i sin ämnesundervisning. Anmärkningsvärt är att av de fyra 

lärarna som arbetar mot främlingsfientlighet och rasism på sina lektioner har alla 

invandrarbakgrund. Här nedan följer några förkortade utdrag ur lärarintervjuerna samt en 

åtföljande beskrivning av lärarnas ålder och bakgrund: 
 
Jorge har varit verksam i yrket i över 30 år, han är i 60-årsåldern och är invandrare: 

  – Jag tycker att jag arbetar kontinuerligt mot främlingsfientlighet och rasism genom att jag informerar 

eleverna om historiska händelser, bland annat Nazi-Tyskland, spanska inkvisitionen och koloniseringen 

av Latinamerika. 

 
Marina är nybliven lärare, hon är i 20-årsåldern och etnisk svensk: 

   – Det låter intressant att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism i ämnesundervisningen, men det är 

ingenting jag gör eller ens tänkt på att jag kan göra. 

 
Kristina har mer än fem års erfarenhet av läraryrket, hon är i 30-årsåldern och tillhör en andra 

generationens invandrare: 
  – Jag arbetar mot främlingsfientlighet och rasism på mina mentorstimmar, inte i ämnesundervisningen 

eftersom jag inte har några sådana problem där. 

 
Encarna har mer än 30 års yrkeserfarenhet, hon är i 60-årsåldern och är invandrare: 

   – Jag arbetar förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism genom att jag i min ämnesundervisning tar 

upp aktuella och historiska problem, som till exempel afrikanska båtflyktingar och Latinamerikas 

urbefolkning. Då handlar det mycket om mänskliga rättigheter, etik och människovärde, men även 

kulturella inslag förekommer. 

 
Linda är nybliven lärare, hon är i 20-årsåldern och är etnisk svensk: 

    – Nej, jag arbetar inte mot främlingsfientlighet och rasism i min undervisning. Jag tycker inte att det 

behövs eftersom jag aldrig stött på sådana problem där. 

 
Angustia har lång yrkeserfarenhet, hon är i 50-årsåldern och är invandrare: 

     – Jo jag arbetar förebyggande mot rasism och främlingsfientlighet genom att mina elever får jämföra 

latinamerikansk, spansk och svensk kultur. I min ämnesundervisning lägger jag stor vikt vid det vackra 

och de intellektuella fördelarna som det innebär att leva i en mångkultur.  

 
Svetlana har mer än fem års yrkeserfarenhet, hon är i 30-årsåldern och tillhör andra 

generationens invandrare: 
      – Jag tror inte att jag arbetar kontinuerligt med att förebygga främlingsfientlighet och rasism. Ibland gör jag 

det när jag kommer på det och även när jag ser tecken på att det kan förekomma. Man får ta tillfället i akt, 

på lektionen eller på rasten. När det händer diskuterar jag det med eleverna. Jag vill få dem att tänka efter 

och förstå varför de har en viss, låt oss säga främlingsfientlig, åsikt.  
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Kerstin har lång yrkeserfarenhet och är i 50-årsåldern. Hon är etnisk svensk: 
  

     – I min ämnesundervisning håller jag mig till att arbeta för att eleverna ska uppnå de mål som står 

uppställda i kursplanen. Där står inget om förebyggande arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Det 

tillhör värdegrundsarbetet, sådant som jag i sådana fall skulle ta upp med mina mentorselever. 

 
Anna har mer än 10 års yrkeserfarenhet. Hon är i 40-årsåldern och är etnisk svensk: 

– Jag arbetar inte mot främlingsfientlighet och rasism i min ämnesundervisning därför att eleverna har 

redan sina fast rotade åsikter. Det är hopplöst att försöka arbeta med sådant för man kan ändå inte göra 

någon skillnad. 

 

3.2 Elevgruppsintervjuer 
Dessa intervjuer handlade mycket om vad eleverna ansåg att rasism var, något som jag har 

varit tvungen att bortse från för att kunna fokusera på min frågeställning om hur lärarnas 

eventuella arbete mot främlingsfientlighet och rasism ser ut. Nedan följer även en kort 

beskrivning av elevgrupperna: 
 
Marinas elever, sjundeklassare, fem stycken, alla etniskt svenska:  
Marinas elever berättar att deras lärare aldrig har behövt arbeta mot rasism på 

spansklektionerna eftersom det aldrig hänt något sådant där, och att de därför inte har arbetat 

med det. 
 
Kristinas elever, fem stycken åttondeklassare, blandat ursprung:  
Kristinas elever berättar att deras lärare aldrig har sagt något om främlingsfientlighet eller 

rasism på spansklektionerna, och det inte heller står något skrivet om det i deras lärobok. 
 
Encarnas elever, fem stycken niondeklassare, blandat ursprung:  
Encarnas elever berättar att deras lärare skulle bli jättearg om hon hörde att de sa något 

rasistiskt. På spansklektionerna berättar de att de brukar läsa om spansktalande kulturer och 

om kulturella skillnader eller om utbytesstudenter etc. 
 

Lindas elever, fem stycken åttondeklassare, alla etniskt svenska: 
Lindas elever berättar att de aldrig har arbetat med rasism på spanskan. 
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Angustias elever, fem stycken niondeklassare, alla etniskt svenska: 
Angustias elever berättar att deras lärare talar om religioner och kulturella skillnader och 

sådant, dessutom menar de att deras lärare alltid är rättvis och talar lika mycket om varje 

religion och att de dessutom talar mycket om integration också. 
 

Svetlanas elever, fem stycken niondeklassare, blandat ursprung: 
Svetlanas elever menar att de inte har pratat så mycket om rasism på spanskan. De berättar att 

de har läst något om indianer någon gång, men kommer inte ihåg riktigt vad… 
 
Svetlanas gymnasielever, årskurs 2, fem stycken, blandat ursprung: 
Svetlanas gymnasieelever berättar att de har skrivit en uppsats om folk som adopterar 

gatubarn, och att de har jämfört mexikansk kultur med svensk kultur. Men att de aldrig behövt 

tala om rasism på spanskan… 
 
Kerstins gymnasieelever, årskurs 3, 15 stycken uppdelade i 3 grupper, blandat 

ursprung: 
Kerstins gymnasieelever menar att deras lärare främst vill undervisa i sitt ämne och de tror att 

läraren inte vill eller inte har tid att arbeta mot främlingsfientlighet. Som mest, menar de, 

ställer läraren endast någon enstaka fråga någon gång. De tror att läraren inte vet att de bör, 

eller inte bryr sig om, att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism. De menar att lärare i 

allmänhet oftast inte arbetar aktivt mot rasistiska tendenser utan att de tar det som 

”vardagsspråk” och endast tar upp det om den drabbade uttryckligen tar illa upp. Vissa lärare 

låter inte eleverna argumentera för sina egna åsikter utan låter dem bara lyssna på lärarens 

perspektiv resonerar eleverna. De har inte fått tolka värdegrundsmålen i Lpf i engelskan, bara 

kursplanemålen. Skolan tar aldrig upp incidenter som sker om rasism, eftersom det sällan 

händer så tas det inte upp i skolan, och de tror att det beror på att de har växt ifrån det. I 

engelskan har de inte arbetat med de frågorna. 
 

3.3 Enkätsvar 
Elevenkäten genomfördes på spansklektioner hos de sju lärare i spanska som jag intervjuade. 

Enkätsvaren uppgår till 133 stycken. I diagrammen har jag sammanställt det totala antalet 

elever istället för att dela upp eleverna i klasser och analysera svaren som de enskilda lärarna 

gav med enkätsvaren från deras egna elever. Detta på grund av att det annars hade blivit så 
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många diagram. Istället har jag sedan i Analys & diskussionsavsnittet redovisat, analyserat 

och diskuterat några av de enskilda klassernas enkätsvar i ljuset av lärarnas svar. 

 Med denna första fråga är tanken den att ju mer man bekantar sig med olika kulturer 

som är främmande för en själv, ju mer tolerant blir man mot olika kulturer och levnadssätt. På 

så vis menar jag att det är förebyggande arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Det är 

även mycket lätt att arbeta med den här metoden just i Moderna språk som spanskan, men 

även i till exempel engelskan. Svaret visar att tre fjärdedelar av eleverna tycker att de arbetar 

med spansktalande kulturer i spanskan: 
 

   
 
 Nästa fråga handlar om samma sak, men syftar på att upptäcka om eleverna anser att 

spanskan har hjälpt dem att kunna förstå människor från andra kulturer. Om det visar sig vara 

så menar jag att det tyder på att spanskundervisningen lyckas med arbetet mot 

främlingsfientlighet och rasism eftersom förståelse för andra människors sätt att leva ökar 

toleransen och minskar främlingsfientligheten. Av de 133 tillfrågade eleverna var det drygt 

hälften som svarade att spanskan hjälpt dem med detta, men det var nästan lika många som 

svarade att spanskan inte hjälpt dem med det: 

 

  
 

1. Pratar ni om spansktalande kulturer och 
jämför dessa med er egen kultur på 

spansklektionerna? 

Ja	  75%	  

Delvis	  1%	  

Nej	  20%	  

Ej	  svarat	  4%	  

2. Har dina studier i spanska gjort att du bättre 
förstår människor från andra kulturer? 

Ja	  49%	  

Delvis	  5%	  

Nej	  40%	  

Ej	  svarat	  4%	  
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4. Analys & diskussion 
Det här avsnittet har delats upp på så vis att jag belyser de resultat av intresse som jag fått 

fram via intervjuerna. Dessa har jag sedan analyserat med hjälp av uppsatsens tolkningsram. 

På så vis sammanfattas två kapitel där analysen och diskussionen förs. Det första kapitlet 

redogör för den delen av mitt resultatmaterial som inkluderar arbetet mot främlingsfientlighet 

och rasism i undervisningen respektive de som inte arbetar mot, och därför exkluderar, 

främlingsfientlighet och rasism från ämnesundervisningen. Det sista delkapitlet sammanställs 

främst för att visa på hur arbetet mot främlingsfientlighet och rasism kan förbättras och på 

faktorer som är värda att ha i åtanke i förbättringsarbetet. 
 

4.1 Arbete mot främlingsfientlighet och rasism i 

ämnesundervisning 
Detta kapitel börjar med att analysera och diskutera svaren från de lärare som hade ett 

integrerat perspektiv, och alltså arbetade integrerat mot främlingsfientlighet och rasism i 

ämnesundervisningen. Sedan behandlar och analyserar delkapitlet svaren från de lärare som 

hade ett exkluderat perspektiv, och alltså inte arbetade mot främlingsfientlighet och rasism 

integrerat i ämnesundervisningen. 
 

4.1.1 Ett integrerat perspektiv 
Det här delkapitlet analyserar och diskuterar hur lärarnas arbete med värdegrundsfrågorna ser 

ut och det undersöks huruvida detta arbete kan klassificeras som förebyggande arbete mot 

främlingsfientlighet och rasism i enighet med den integrativa didaktiken. Syftet är att utröna 

hur de får in värdegrunden i ämnesundervisningen, och om och i så fall hur de får 

allmändidaktiken och ämnesdidaktiken att samspela samt huruvida de lyckas påverka 

elevernas attityder i frågan i enlighet med attitydpåverkansteorin.  
 
4.1.1.1 Läraren Jorge 
Jag börjar således med en tillbakablick i hur lärarna sa sig arbeta förebyggande mot 

främlingsfientlighet och rasism. Den förste intervjuade läraren var Jorge som sa att han fann 

att tiden var knaper men att han arbetade förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism 

genom att föreläsa om historiska händelser som inbegrep främlingsfientlighet och rasism. Att 

således lära genom historien och att inte upprepa historiska misstag är en allmänt känd metod 

för att förebygga rasistiska attityder, men är den så effektiv? Redan befintliga attityder är 
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svåra att ändra menar attitydpsykologerna (Bernstein & Penner 2008), och en elev som 

fostrats in i attityden att judar är sämre människor ändrar inte sin åsikt genom att enbart få 

veta att 6 miljoner judar dödades under Förintelsen. Det blir för eleven bara ett upprabblande 

av fakta som saknar en känslomässig anknytning till någonting, detta gör att informationen 

blir svår att ta till sig. För det krävs det enligt Mattsson & Adler (2008) att läraren är insatt i 

hur sådan undervisning bör gå till väga. Läraren bör inte begränsa sig till att berätta om 

händelsen, läraren bör också låta eleverna utföra praktiska och konkreta uppgifter som låter 

dem förstå hur främlingsfientliga eller rasistiska attityder uppstår och därför också hur 

elevens egen attityd formats (2008:97). Enligt Bernstein & Penner krävs det mycket goda 

argument för att lyckas ändra redan befintliga attityder (2008). 

Slutsatsen blir att Jorges förebyggande arbete mot främlingsfientlighet och rasism i sig 

självt kanske inte är så effektiv även om han integrerar värdefrågor i ämnesundervisningen. 

Framförallt för att han inte tillämpar deliberativa samtal med sina elever och för att han 

dessutom för det som Lahdenperä (2004) kallar för en etnocentrisk kommunikation där han 

beskyller människans ondska på ”de andra”, på de som inte är ”vi”: 
 

– Generellt sätt så säger man ju att rasismen uppkom i Tyskland i och med nazismen, men det började ju 

långt tidigare än så med de katolska kungarna i Spanien och inkvisitionen samt koloniseringen av 

Latinamerika. Rasismen har lång tradition i Europa… (Jorge) 

 
 Enligt Lahdenperä är en etnocentrisk kommunikation ett sätt att kommunicera med sina 

elever som ”skapar samhörighet med deltagarna genom avståndstagande från ’de andra’ … 

Man skapar gränser och allianser” (2004:64). Eftersom att 80% av Jorges elever via enkäten 

svarade att de arbetar med och jämför kulturer i spanskan, samt att 82% tycker att de lärt sig 

om främmande kulturer så tyder det på att Jorge till viss del lyckas med sitt arbete mot 

främlingsfientlighet och rasism. Tyvärr fick jag ju inte möjligheten att genomföra en 

gruppintervju med hans elever, så mer exakta svar än så här kan jag inte redovisa. 
 
4.1.1.2 Läraren Encarna 
Nästa lärare som arbetar mot främlingsfientlighet och rasism i spanskundervisningen är 

Encarna. Hon arbetar mycket med historiska och nutida händelser med syfte att bredda 

elevernas förståelse och empati för människor i fattiga delar av världen: 
 

– Under läsåret brukar jag undervisa om arabisk kultur och visa på hur arabiskan har influerat spanskan 

och musiken och till och med det svenska språket.  Jag arbetar kontinuerligt förebyggande mot rasism 

och främlingsfientlighet. Till exempel tar vi upp problemet med båtflyktingar. Eleverna får läsa 
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tidningsartiklar om afrikanska båtflyktingar som anländer till Spanien och de får diskutera de mänskliga 

rättigheterna. Flyktingarna har inte rätt till varken sjukvård, utbildning eller arbete berättar jag för mina 

elever … (Encarna) 

 
Enligt hennes elever i elevgruppsintervjun så arbetar hon även med sådana frågor som lätt 

berör hennes elever, till exempel genom att arbeta med temat utbytesstudenter. Dessutom 

nämner Encarna att:  
 

– Min bästa erfarenhet av integration i spanskan var när min klass hade kontakt med en skola i Spanien 

via internet. Då fick mina elever se att elever i Spanien också gick i en skola som deras egen och att de 

trots allt var lika. Mitt bästa tips för att motverka främlingsfientliga tendenser ligger i att människor 

med olika kulturell bakgrund får träffas och lära känna varandra.  

 
Via elevenkäten var det dock enbart 34% av eleverna som tyckte att de genom hennes 

undervisning fått bättre förståelse för folk från andra kulturer än den egna. Encarnas 

humanistiska syn influerar hennes undervisning i mycket stor utsträckning och hon inkluderar 

på ett naturligt sätt värdegrundsarbete i ämnesundervisningen. 
 
4.1.1.3 Läraren Angustia 
Den tredje läraren som arbetar förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism i ämnet 

spanska är läraren Angustia: 
 

Jag berättar för mina elever att människor som flyr från sina hemländer har mycket starka skäl vare sig 

det beror på rastillhörighet eller sexuell läggning … Till mina elever säger jag att de, som svenskar, borde 

vara mycket stolta över att ha en så mångkulturell miljö och att det är något mycket vackert och 

intellektuellt. På så vis arbetar jag förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism. 

 
 Det som står i centrum för värdegrundsfrågorna i den här undersökningen är föreläsningar 

om det vackra i en kulturell mångfald. Dock menar inte Angustia att hon föreläser om 

främlingsfientlighet och rasism i historiska händelser och hon är mer inriktad på att eleven 

själv ska söka sig den kunskap som hon anser bidrar till en högre toleransnivå. Dessutom lät 

hon eleverna göra egna arbeten om olika religioner, vilket även elevgruppsintervjun bekräftar. 

Alla av Angustias elever tyckte att de lärde sig om andra kulturer på lektionen samt 77% höll 

med om att de genom hennes lektioner fått en större förståelse för främlingar.  

Hans Albin Larsson menar att värdegrunden gestaltas och förmedlas i ”undervisningens 

innehåll” samt i hur exempelvis skolans personal bemöter varandra (2004:13). Det 

sistnämnda, hur skolans personal bemöter andra, tog dessutom Angustia upp. Hon ansåg att 

det var mycket viktigt att lärarna respekterade eleverna och inte kränkte dem. När sådana 
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händelser uppstod sa hon det till rektorn för att denne skulle vara medveten om att vissa 

grundläggande värden inte förmedlas och upprätthålls av alla kollegor. Även Gunnel 

Colnerud menar att ”morals are caught, not taught”, med vilket hon menar att ”moral inte lärs 

på särskilda lektioner som handlar om värdegrunden” utan att det är något som de fångar upp 

i det ”vardagliga samspelet” med lärare (Colnerud i Pedagogiska magasinet 2010). Det heter 

ju att barn gör det vuxna gör, inte att de gör som vuxna säger… Detta verkar läraren Angustia 

vara väl medveten om. Därför lyckas hon integrera allmändidaktiken i ämnesdidaktiken. 
 
4.1.1.4 Läraren Svetlana, det deliberativa samtalet & den integrativa didaktiken 
Den fjärde och sista läraren som delvis sade sig arbeta mot främlingsfientlighet och rasism i 

ämnesundervisningen var Svetlana. Utav alla lärarna var hon den enda som till synes arbetade 

med deliberativa samtal. Istället för att endast föreläsa om hur saker bör vara så var hon 

intresserad av att få höra elevernas perspektiv och att faktiskt ändra deras främlingsfientliga 

eller rasistiska attityder genom att få dem att förstå varför de egentligen har de attityderna från 

början. Hon frågar även hur eleverna skulle agera om de befann sig i en utsatt människas 

situation: 
 

– En text i läroboken i spanska handlar om en pojke som är en afrikansk båtflykting. Den använder jag 

mig av i diskussionen kring alla människors lika värde. Då frågar jag eleverna vad de skulle ha gjort om 

de befann sig i pojkens situation, och de svarar alltid att de också skulle försöka fly för att få ett bättre liv. 

 
Detta är ett bra initiativ då en sådan utgångspunkt för eleverna blir mer reell än att bara lägga 

upp ren fakta. Svetlanas elever svarade nästan alla att de arbetade med främmande kulturer på 

spanskan, men bara 54% tyckte att de lärt sig att förstå folk från främmande kulturer genom 

hennes undervisning. Även elevgruppsintervjun bekräftar att hon arbetar med relevanta teman 

som gatubarn och den amerikanska urbefolkningen. Trots att Svetlana inte tar för givet att 

integrera värdegrunden i ämnesundervisningen så var hon den enda av de intervjuade lärarna 

som verkade tillämpa ett demokratiskt och deliberativt förhållningssätt och den enda som 

således skapade villkor för en möjlig attitydförändring hos elever med främlingsfientliga 

åsikter: 
 

– Det var när jag tillsammans med mina niondeklassare diskuterade brytningar. Några elever berättade att 

de inte skulle ha respekt för en lärare med utländsk brytning. Jag kan förstå att sådana saker inträffar men 

det kräver också en diskussion. Jag sa till eleverna att det vore fel att de inte skulle respektera mig som 

person ifall att jag hade en utländsk brytning. Sedan frågade jag ifall att de skulle respektera en 

engelsman med brytning, något de svarade Ja på. På frågan om de skulle respektera en arab med brytning 

blev svaret Nej. Jag jämförde svaren och frågade dem varför de tänkte på det viset. Efter det pratade vi 
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om alla människors lika värde och om språksociologi; att det är svårt att lära sig ett nytt språk flytande 

efter tolv års ålder och att det inte innebär att man inte försöker prata så bra som möjligt. Sedan frågade 

jag varför eleverna tänkte som de gjorde och en del elever svarade att deras föräldrar tänkte så. Då 

frågade jag om de visste varför deras föräldrar tänkte så. Jag kan inte döma en elev för att han eller hon 

har främlingsfientliga åsikter, men jag kan få dem själva att inse varför de tänker på ett visst sätt och på så 

vis få dem att kunna ändra uppfattning… (Svetlana) 

 
Svetlana skapar en deliberativ samtalsmiljö där elevernas attityder utmanas och där hon 

försöker ändra deras grundsyn inte genom att säga att de har fel utan genom att få dem att 

reflektera över sina attityder för att på så sätt kunna uppnå en attitydförändring. 

I lärarnas förebyggande arbete mot främlingsfientlighet och rasism är det viktigt att 

läraren, som Svetlana, har förståelse för de elever som ändå är fientligt inställda till 

invandrare, så kallat intoleranta elever. Karin Lindgrens artikel och intervju i Lärarnas 

tidning av läraren Christer Mattsson, ledare av toleransprojektet för Kungälvs kommun, har 

ett viktigt meddelande till lärare runt om i landet: ”Respektera även intoleranta elever(!)” 

(Lindgren 2010:14). När vi lärarstudenter hade i uppgift att diskutera tillvägagångssätt för att 

arbeta med målen i värdegrunden i uppgiften Läroplansarbetet var det ganska många som 

tyckte att man ska arbeta med det utifrån frågor angående dödsstraff, abort, eutanasi etc. ”Är 

ni för eller emot dödsstraff?” där svaren får vara Ja, Nej, Kanske, Vet ej är populära metoder 

för att diskutera värdegrunden tillsammans med sina elever på (Mattson i Lindgren 2010:14). 

Ett fel som många lärare gör enligt intervjun med Mattson (2010) är att lärare ofta börjar i fel 

ände när de ska diskutera intolerans med sina elever. Han menar att man ofta börjar just med 

frågor som ”Ska muslimer få bära huvudduk i skolan och jobbet eller inte?” men att dessa 

frågor inte leder till att eleven får någon djupare insikt i varför han eller hon tänker som man 

gör (ibid.). Liksom läraren Svetlana menar Mattsson att det gäller att få eleven att inse varför 

han eller hon tänker på ett visst sätt för att därifrån kunna hjälpa eleven till ny insikt: ”[om] 

eleverna själva får komma fram till att det som drivit rasistiska rörelser i alla tider är viljan att 

göra sig av med dem man inte gillar, kan de identifiera den känslan hos sig själva. Och så 

småningom kan de förstå att det är drivkraften även bakom Sverigedemokraterna” (ibid.).  

Detta verkar läraren Svetlana ha förstått och på detta viset hjälper hon sina elever till ny 

insikt. Hon lyckas skapa en deliberativ samtalsmiljö där det är tillåtet för eleverna att 

diskutera och analysera sina åsikter även om de inte representerar en demokratisk och 

medmänsklig korrekt syn samtidigt som hon själv representerar skolans värdegrund. Svetlana 

arbetar efter attitydbildningsteorin eftersom hon vet att redan befintliga attityder inte ändras så 

lätt och kräver djupa och analyserande diskussioner. En attityd ändras lättast om inte 
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beteendet stämmer överens med attityden i fråga (Bernstein & Penner et al. 2008). Därför är 

det klokt av Svetlana att ta itu med elevernas attityder innan eleverna blir äldre och börjar bete 

sig i enlighet med sina attityder. Alltså är hennes arbete även förebyggande arbete mot 

främlingsfientlighet och rasism. 
 

4.1.2 Ett exkluderat perspektiv 

I Skollagen, Kap. 1, 2§ står det att ”var och en som verkar inom skolan skall främja aktning 

för varje människas egenvärde … Särskilt skall den som verkar inom skolan … aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling såsom … rasistiska beteenden. Lag 

(1999:886)”. Särskild vikt ska även ges åt att ”främja jämställdhet mellan könen” samt till att 

motverka mobbning (ibid.). Jag har under min praktik observerat mina handledare och 

intervjuat dem om hur de ser på det här med att inkludera värdegrunden i undervisningen och 

ofta funnit en ovilja eller ett distanstagande från deras sida att överhuvudtaget diskutera 

frågan. Lena Fritzén menar att: 
 

Av tradition finns det en motsättning mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Ofta har de 

uppfattats som fristående från varandra, eller vad värre är, som konkurrenter till varandra med avseende 

på den begränsade tid som skolan har till sitt förfogande. Demokratiseringsprocesser har av många 

uppfattats ta tid från mera traditionell kunskapsutveckling och vice versa. Det är hög tid att göra allvar av 

den interna relation som råder mellan de båda uppdragen. Så länge vi uppfattar kunskap och demokrati 

som dualistiska enheter kommer barn och ungas lärande att bli ytligt och fragmentiserat (2003:68). 

 
De lärare som svarat att de inte arbetar mot rasism och främlingsfientlighet och därför ej 

heller förebyggande mot detta har svarat att de inte arbetar mot det därför att det inte 

förekommer främlingsfientlighet eller rasism på deras lektioner. Några lärare har även svarat 

att det saknas tid och att de inte hinner arbeta med värdegrundsfrågorna på sina lektioner. 

Gerrevall menar i texten Bedömning av demokratisk kompetens att de reliabla 

ämneskunskaperna är de enda som bedöms av vissa lärare då värdegrundsmålen inte är 

betygsgrundande och därför inte blir föremål för undervisning eller bedömning (2003). 

Läraren Kerstins svar kan tolkas som att hon i sin ämnesundervisning bara ser till 

kursplanemålen och inte till läroplansmålen. Resultaten visar att lärarna Kerstin och Kristina 

inte arbetar förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism i ämnesundervisningen. Enligt 

min tolkning av deras svar tycker de att värdegrunden inte hör hemma där och de uttrycker 

båda två att den separata värdegrundsundervisningen för de i sådana fall med sina elever på 

mentorslektionerna. Detta tyder på att de, som Fritzén menar, uppfattar ”kunskapsuppdraget 

och demokratiuppdraget … som fristående från varandra, eller … som konkurrenter till 
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varandra med avseende på den begränsade tid som skolan har till sitt förfogande” (2003:68). 

Detta kan förstås som att lärarna inte integrerar värdegrunden i ämnesundervisningen. Enligt 

Tullie Torstenson kan lärarnas attityd bero på att ”vuxna ofta känner sig osäkra på sina egna 

värderingar och vad de i samvaro med barnen törs hävda” och att ”vuxna ofta vill få 

konflikter ur världen genom skingring utan att diskutera eller lösa den underliggande 

motsättningen” (2003:123).  

I intervjuer och observationer under min praktik med handledaren och läraren Anna 

blev jag varse om att hon gärna ville ”få konflikter ur världen genom skingring utan att 

diskutera eller lösa …” problemen. Om någon av hennes elever sa något rasistiskt så svarade 

hon alltid att sådant fick de ta utanför klassrummet och att hon inte tolererade sådant språk på 

sina lektioner. Jag upplevde under några klassrumsobservationer att hon även kände sig 

pressad då hon visade film i engelskan där en och annan afrobritt förekom eftersom hon visste 

att hennes elever skulle ge negativa och rasistiska kommentarer. Istället för att arbeta mot 

främlingsfientlighet och rasism så undvek hon ämnet så gott hon kunde för att slippa 

konfronteras med de elever som ändå inte ämnade ändra sina främlingsfientliga eller 

rasistiska åsikter.  

Joakim Lindgren som skrivit Perspektiv på skolans värdegrund intervjuar 

forskarstudenterna Camilla Hällgren och Gaby Weiner som berättar att det är mycket svårt att 

forska om rasism: ”Bara det faktum att ordet rasism är så starkt och att det fungerar så 

stigmatiserande innebär problem … ibland finns det ett rent fysiskt motstånd … jag kan 

känna att jag måste ”bädda in” ordet i andra ord för att det är så känsligt och laddat” 

(2004:26). Hällgren och Weiner arbetade åren kring 2004 med ett värdegrundsprojekt som 

inriktade sig på förebyggande arbete mot främlingsfientlighet och rasism. De menar att lärare 

i skolan kontinuerligt måste arbeta med dessa frågor ”och utveckla arbetet mot rasism”, men 

de befarar att ”lärare behöver hjälp, de måste göra någonting, men de är strandsatta och rädda. 

Det finns ingen hjälp för dem!” (2004:27). Hällgren anser att man för att bryta detta tabu 

måste stärka insatserna på lärarutbildningarna, annars kan man ”inte förvänta sig att skolan 

ska kunna göra särskilt mycket” (ibid.). Detta känner jag igen från lärarintervjuerna där 

många lärare inte visste hur de skulle arbeta mot, eller ens visste att de borde arbeta mot 

främlingsfientlighet och rasism i ämnesundervisningen.  
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4.2 Förbättringar i det integrerande arbetet mot 

främlingsfientlighet och rasism 

Den här slutliga delen av arbetet handlar om möjligheterna som finns till förbättringar av den 

integrativa didaktiken. Det första kapitlet handlar om hur lärare kan bli bättre på att föra 

deliberativa samtal i klassrummet där elevernas attityder får komma fram och att detta om 

möjligt kan vara ett sätt att uppnå attitydförändringar på. Det andra kapitlet handlar om hur 

man genom skönlitteraturen i ämnesundervisningen kan beröra värdegrundsfrågor som arbete 

mot främlingsfientlighet och rasism. 
 

4.2.1 Deliberativa samtal – vägen till attitydförändring 
Det deliberativa samtalet är en väg läraren kan gå för att hos eleven kunna ändra en icke 

önskvärd attityd. Tomas Englund menar att det deliberativa samtalet innebär ”samtal där olika 

uppfattningar kan brytas mot varandra” och att ”deliberation” är ett ”ömsesidigt nyanserat 

övervägande av olika alternativ” (2003:67). Det viktigaste för att uppnå attitydförändring i det 

deliberativa samtalet är att eleverna får ”samtala om något som berör dem genom att skilda 

perspektiv kommer upp till ytan” samt att ”problem växer fram” och att därifrån nya frågor 

utvecklas och att ”det egna perspektivet därmed utmanas” (2003:69). Det säger sig självt att 

om det egna perspektivet inte får utmanas så är utrymmet för attitydförändring inte påtagligt 

stort. För att läraren ska lyckas med syftet med det deliberativa samtalet ska denne däribland 

sträva efter att eleverna lär sig ”lyssna på den andres argument” samt ifrågasätta auktoriteter 

(ibid.). Det deliberativa samtalet handlar således om en ”ömsesidig kommunikation” där 

eleven medverkar i samtalet och inte är en passiv åhörare (Englund 2003:70). 

Lärare i skolan måste bli bättre på att få till ett tillåtande klimat i klassrummet där 

elevens egna attityder välkomnas och där dessa sedan kan diskuteras i en deliberativ anda. 

Det går inte att ändra negativa attityder om inte eleven får framföra dessa och läraren inte vet 

vilken attityd eleven har till saker och ting. Englund menar att idén om en skola där 

deliberativa samtal möjliggörs ”har haft svårt att göra sig gällande när den stött på skolans 

traditionella förmedlingskultur” (2003:53). Resultaten och föregående analys vittnar om att 

det deliberativa samtalet inte fått fotfäste hos vissa av de lärare som sa sig arbeta 

förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism i ämnesundervisningen, något som man 

därför bör vara medveten om och som därför hamnar i fokus för förbättringsarbetet. Vidare 

menar Englund att elever i dagens skola ofta betraktas som barn som inte är ”politiskt 

bildbara” och att lärare serverar dem ”tillrättalagda perspektiv” (2003:60), detta bekräftar 
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även Kerstins elever i elevgruppsintervjun. För att undvika detta är det viktigt att lärare inför 

deliberativa samtal på schemat i ämnesundervisningen så att skolan, som Englund menar, inte 

”bidrar till att hålla de uppväxande utanför samhället” eftersom att detta ”skapar en 

skoltillvaro utan social mening” (2003:61). Bland många av de intervjuade lärarna var 

uppfattningen således den att deras uppgift var att lära ut skolans gemensamma värdegrund, 

något som Englund lyfter ett varnande finger för: 
  

Den moderna historien och dess samhälleliga konsekvenser, exempelvis nazismens och kommunismens 

illdåd samt dagens rasistiska idévärld, är inte exempel på vilka skolkunskaper som helst; de är moraliskt 

problematiserande kunskaper som bör stå på skolans dagordning. Skolan får emellertid inte bara ha till 

uppgift att lära ut kunskaper om demokrati, moral och kritiskt tänkande … Den måste också vara en 

demokratisk arena; eleverna måste få uppleva demokrati i praktiken (2003:63). 

 
Om inte eleven får ”uppleva demokrati i praktiken” och få respons på sina tankar, attityder 

och ställningstaganden så finns där således ingen chans till attitydförändring och till att skolan 

ska lyckas med sitt mål att förmedla och förankra värdegrunden hos eleverna. 

Självklart finns det i en del klasser elever som har främlingsfientliga eller rasistiska 

åsikter, så hur bör läraren agera gentemot dessa? Ofta händer det nog att läraren säger att 

denne inte accepterar några främlingsfientliga eller rasistiska åsikter på lektionen och att 

eleven ska hålla inne med dessa. Detta att som elev bli nedtystad av läraren kan uppfattas som 

att läraren har nolltolerans mot sådana åsikter. I dessa fall menar Mattsson & Hermansson 

Adler att läraren måste ha misstolkat brottsbalkens ”förbud mot hets mot folkgrupp” 

(2008:34). Eleven har rätt att uttrycka och få diskutera sina åsikter så länge som det inte är 

uppsåtligt och såvida ”inte syftar till att sprida ett hatfullt budskap” (ibid.). För att kunna 

ändra främlingsfientliga och rasistiska åsikter som eleven har måste eleven få diskutera dem i 

skolan. Om man istället osynliggör eller förlöjligar dessa elever leder detta inte till förbättring 

eller till att eleven ändrar sina åsikter. I en demokratisk skola måste även dessa elever få tala, 

om de fråntas den rätten kommer deras åsikter istället att förstärkas. En attityd förändras inte 

genom att personen som har den blir nedtystad. Det är först när läraren respekterar sina elever 

som läraren i gengälld vinner deras respekt (Mattsson i Lindgren 2010).  
 

4.2.2 Skönlitteratur i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism 
Ett förslag i hur man kan integrera värdegrunden och därför även arbete mot 

främlingsfientlighet och rasism i språkundervisning kommer från Anna Thyberg. Hon skriver 

i Fritzell & Fritzén (2007) en artikel som heter ”Democratic ideals and aesthetic reading in the 
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English as a Foreign Language classroom” som handlar om att inkorporera värdegrund och att 

föra deliberativa samtal med hjälp av skönlitteratur i engelskundervisningen (73). Thyberg 

argumenterar för att berättelser bör användas i språkundervisningen därför att de kan hjälpa 

till att utveckla elevens känsla för empati: eleven kan lära sig att ”känna för den andre och 

förstå vad den andre går igenom” (egen översättning 2007:75). Thyberg argumenterar för att: 
 

Consensus is not a requirement nor is argumentation the only mode of dialogue. In fact, the use of stories 

can be equally persuasive as a rational argument and may even more adequately address the complexity 

of human existence. (ibid.) 

 
Genom läsning av skönlitterära texter som inbegriper temat rasism och främlingsfientlighet 

skulle alltså eleven få ett djupare kontextuellt sammanhang vilken denne sedan skulle kunna 

utgå ifrån i deliberativa samtal med andra i klassen. Att använda sig av skönlitteratur skulle 

alltså till och med kunna vara bättre än att utgå från verkliga händelser som till exempel 

tidningsartiklar som inte ger en målande beskrivning som med inlevelse berör eleven så som 

skönlitterära texter kan göra. Dessutom menar Thyberg att skönlitteraturen skapar en distans 

till verkligheten, detta gör att det blir lättare för eleven att kunna diskutera frågorna (2007:78). 

”Skönlitteraturen sporrar eleverna att formulera, diskutera och bedöma värden” menar 

Thyberg (egen översättning 2007:76). 

Men för att eleverna ska kunna ta till sig innehållet i litteraturen och komma fram till 

egna slutsatser och egna funderingar kring värdegrundsfrågorna menar Thyberg att det är 

viktigt att läraren inte sätter upp för strikta ramar som hindrar elevens kreativa tankegång: 
 

But if students are to read as whole human beings, that is, to be able to truly appreciate the literary 

qualities in the text and become involved both intellectually and emotionally, teachers need to respect the 

reading experience. … students are often obstructed from interacting with the text in an aesthetic fashion 

by the task they are asked to perform while reading … it might be better to have students start talking 

about their emotional response than to ask them to apply a ready-made analysis model which focuses on 

the structural level of the text. With a willingness to include the students’ emotional response in the 

literary classroom, aesthetic reading might follow naturally. (2007:76) 

 
Även om lärarprofessionen ska förmedla humanistiska värden så är det viktigt att läraren är 

öppen och kan diskutera åsikter som strider mot dessa värden. Annars blir det deliberativa 

samtalet och elevernas egna uppfattningar hotade och risken är att kommunikationen blir 

ensidig och enformig och att spontaniteten uteblir. Så här beskriver Thyberg hur det 

deliberativa samtalet hotas av politisk korrekthet och ”makten” som lärare har över sina 

elever genom att det är dem som ger eleverna betyg: 
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… the classroom often becomes a site where ”hyperconformity” precludes any expression of conflicting 

opinions which will then remain unchallenged … this could mean that students, for instance, adapt to 

prevailing discourse of political correctness in the classroom in order to get good grades or that students 

look for the ’correct’ interpretation of a literary text that will meet the teacher’s approval. In such a 

climate the potential for diversity of interpretations in literature is lost and so is the possibility for 

symmetrical relations between students and teachers … Students have to feel that they can safely bring 

prejudices into the open and critically examine them. (2007:76–77) 

 
Alltså är det mycket viktigt att läraren är öppen för nya infallsvinklar och inte dömer ut elever 

med ”fel” åsikt. Meningen är ju trots allt att skapa ett klassrumsklimat som är tillåtande att 

föra deliberativa samtal i. Utan detta får eleven inte möjlighet att fritt tänka och dra egna 

slutsatser. Lärarens syfte i denna fråga är ju inte att dogmatisera och indoktrinera eleven till 

en skolans gemensamma värdegrund. 

Vidare menar Thyberg att en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig 

innehållet i skönlitteraturen är att de förstår den. Ett hinder skulle alltså kunna vara 

begränsade språkkunskaper (i Red. Fritzell & Fritzén 2007:78). Detta kan om möjligt vara en 

orsak till att ingen av de nio tillfrågade lärarna som ingår i denna studie använt sig av 

skönlitteratur för förebyggande arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Studierna som 

eleverna bedriver i spanska är på så pass låg nivå (Steg 1-5) att möjligheten av läsning av 

skönlitterära verk begränsas på grund av kunskapsnivån. Därmed inte sagt att det inte skulle 

kunna gå genom förenklade texter. De intervjuade lärarna Encarna och Svetlana berättade 

dessutom att de använde sig av en lärobokstext som handlar om afrikanska båtflyktingar som 

de utgår ifrån när de diskuterar frågor om värdegrund, rasism, främlingsfientlighet och 

människovärde. I engelskan var det ingen av lärarna som arbetade med värdegrundsfrågor och 

därför inte heller i litteraturundervisningen även om de hade större möjligheter att göra det än 

lärarna i spanska i och med att deras elever hade högre språknivå och var mognare eftersom 

de var äldre.  
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Slutsatser 
En vanlig uppfattning bland lärarna var att de ansåg att de inte behövde arbeta mot 

främlingsfientlighet och rasism i ämnesundervisningen därför att de där bara såg till 

kursplanemålen. Några av lärarna svarade uttryckligen att de förbehöll sig att ta upp dessa 

frågor på mentorstimmarna där värdegrundsfrågor istället diskuteras. Detta visar på att 

demokrati och lärande ses som separata innehåll. Om ämneskunskapen i ett ämne ses som 

viktigare än det demokratiska värdegrundsperspektivet finns risken att det hamnar i 

skymundan och att det därmed kan glömmas bort.   

Eftersom värdegrundsmålen inte är betygsgrundande i språkundervisningen så glöms de 

lätt bort att ens ta i beaktande i förberedelsen för ämnesundervisningen. Att läroböckerna 

dessutom inte tar upp och belyser samhällsproblem så som främlingsfientlighet och rasism är 

en av orsakerna till att det inte tas upp på ämneslektionerna, då lärarna inte kan förväntas eller 

förväntar sig att själva leta reda på sådant material och kopiera upp till eleverna eftersom detta 

är tids- och resurskrävande. 

Varför är det då så få lärare som integrerar värdegrunden i ämnesundervisningen? Efter 

att ha studerat ämnet ett tag drar jag slutsatsen att det kan bero på okunskap. Okunskap från 

lärarnas sida och/eller en vilja att fokusera på utvalda innehållsliga delar ur läroplanerna. Är 

man helt enkelt inte intresserad av att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism, ja då lägger 

man krutet på någonting som intresserar en, exempelvis arbete mot mobbning eller arbete för 

jämställdhet eller miljömedvetenhet och hållbar utveckling. Men man får inte glömma bort att 

alla delarna i värdegrunden är lika viktiga att belysa. Även rädsla kan vara en orsak till att 

lärare undviker att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism i undervisningen. En rädsla som 

grundas i att de själva inte är säkra på var de står eller hur de kan möta sådana åsikter. Något 

som förvånar mig i denna studie var att av de lärare som sa sig arbeta mot främlingsfientlighet 

och rasism är alla invandrare eller andra generationens invandrare. Kan det om möjligt vara så 

att endast de lärare som själva berörs av främlingsfientlighet och rasism i samhället är de som 

arbetar mot det? 

Ett bra sätt att förbättra arbetet mot främlingsfientlighet och rasism är genom att 

inkludera skönlitteratur i undervisningen samt att diskutera de inslag av värdegrund i den 

litteraturen. Men det allra viktigaste är att läraren är medveten om elevernas attityder i frågan 

och finner ett eget arbetssätt som främjar det deliberativa samtalet så att en möjlig 

attitydförändring kan uppnås, samt att komma ihåg att en attitydförändring måste komma 

självmant. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Gruppintervjumall om värdegrunden med 

gymnasieelever på VFU:n 

På VFU:n genomförde jag tre gruppdiskussionsintervjuer med sammanlagt 15 elever kring 

citat ur värdegrunden i Lpf94. Citaten löd: 

 
Understanding and compassion: The school should promote an understanding for others and the ability 

to empathise. No one should be subjected to discrimination at school based on gender, ethnic belonging, 

religion or other belief, sexual orientation or disability, or subjected to other degrading treatment. 

Tendencies toward harassment or other degrading treatment should be actively combated. Xenophobia 

and intolerance must be met with knowledge, open discussion and active measures … The 

internationalisation of Swedish society and increasing cross-border mobility place great demands on 

people’s ability to live together and appreciate the values that are to be found in cultural diversity. 

Objectivity and comprehensiveness: As well as being open to different ideas and encouraging 

their expression, the school shall also emphasise the importance of forming personal stand-points and 

provide pupils with opportunities for doing this. (Lpf94:3–4). 
 

Eleverna fick studera citaten och sedan ställde jag frågor som eleverna fick besvara: Vad 

betyder detta stycket/denna meningen/det här ordet? Vad kan det innebära? Kan ni hitta 

exempel på dessa teman i er skolvardag? Hur kan det yttra sig på lektionerna i engelska? Vet 

ni vad värdegrunden är? Har ni studerat läroplanen i engelskan? Talar ni om 

främlingsfientlighet och rasism på engelskan? 

Diskussionen ägde rum under en engelsklektion så då passade det bäst med den 

engelska översättningen ur läroplanen. 

 
Bilaga 2. Gruppintervjufrågor till elever med fall 

I en skola arbetar spanskläraren Monica. Hon har en spanskgrupp med tio elever. Åtta utav 

eleverna är svenska eller har invandrarbakgrund men talar svenska flytande. Två av eleverna 

kommer från Somalia och talar inte särskilt bra svenska. Läraren Monica tycker att det är 

svårt att undervisa de två eleverna från Somalia tillsammans med de andra eleverna för att de 

så lätt halkar efter och inte hänger med i undervisningen. De två eleverna från Somalia sitter 

alltid tillsammans och pratar med varandra. Det är ingen annan som pratar med dem. Men 
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Monica tycker inte att det fungerar att dela på de två eleverna från Somalia för att låta dem 

arbeta med de andra eleverna eftersom att hon märker att de inte gör särskilt mycket då (p.g.a. 

att de inte hänger med). Till slut så delar Monica upp gruppen så här för att underlätta 

undervisningen: en grupp med de svenska eleverna och en grupp med bara de två eleverna 

från Somalia. En dag när Monica undervisar de svenska eleverna, så hör hon en elev uttrycka 

sig så här om eleverna från Somalia: -Nej, negrerna kommer inte på den här lektionen! Eleven 

som sagt det är lite busig och vet att man inte ska uttrycka sig på det viset, men eleven menar 

egentligen inte att säga något rasistiskt. Det vet Monica, men hon himlar med ögonen och 

säger att ”Så säger man väl inte!”.  
 

*Vad är det som har skett i spanskgruppen? (Segregering, ”vi” och ”dem”) 

*Tycker ni att hon gör rätt när hon delar upp gruppen så här? 

*Tycker ni att läraren bemötte det rasistiska uttalandet på ett korrekt sätt? 

*Hur skulle läraren ha kunnat undvika att det blev som det blev? (Bättre integrering - men 

hur?) 
 

Rasism 

1. Vad är rasism för dig? 

2. Vem kan bli rasist? Varför? Hur ter det sig på t.ex. spansklektionerna? 

3. Vem kan bli rasistiskt bemött på spansklektionerna? Hur? Varför? 

4. Vad gör spanskläraren om någon är rasistisk eller blir rasistiskt bemött i klassrummet? Ge 

exempel! 

5. Tycker du att spanskläraren är duktig på att bemöta rasism? Förklara! 

6. Finns det någon text i era spanskböcker som handlar om rasism eller integration? (T.ex. att 

människor från olika kulturer möts och berättar om eller upplever varandras kulturer.) 

7. Är spanskläraren rättvis och behandlar alla lika, oberoende av deras nationella och etniska 

bakgrund? Diskutera! 
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Bilaga 3. Målsmans underskrift 
Hej! 

 
Jag är en lärarstudent från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver examensarbete 

med inriktning i ämnet spanska. Arbetet är inriktat på frågor som rör 

främlingsfientlighet och rasism. Det är sådana frågor som finns med i svenska 

skolans värdegrund, frågor som är så viktiga för varje individ; att bli sedd och 

respekterad för den man är och att aldrig behöva utsättas för kränkning. För att 

kunna slutföra mitt examensarbete behöver jag komma ut till högstadie- och 

gymnasieskolorna och intervjua elever som läser spanska. Så därför ber jag elever 

och deras föräldrar om lov att få genomföra en gruppintervju med några elever ur en 

spanskgrupp på skolan för att diskutera frågor om rasism. Därmed behöver jag 

målsmans underskrift, och jag hoppas att ni godkänner ert barns medverkan i denna 

undersökning! Gruppintervjun kommer att spelas in för att kunna studeras ingående, 

därefter kommer den att raderas. Varje medverkan är helt och hållet anonym, så det 

kommer inte att finnas med vilka som har medverkat i undersökningen.  

Tack så mycket! 

 

 

Elevens namn: _____________________ 

 

 

Målsmans underskrift: 

 

 

___________________________________ 

 

 

Vid frågor är ni välkomna att mejla mig på prilb03@student.lnu.se . 

 

Vänliga hälsningar, Paula Friström. 
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Bilaga 4. Intervjufrågor till lärarna 
1. Kan du beskriva något fall där du har konfronterats med rasistiska uttalanden eller 

rasistiska handlingar i din undervisning? (Vad hände? Hur agerade du? Hur handskades 

du med förövaren? Hur handskades du med offret?) 

 
2. Anser du att du arbetar kontinuerligt för att förebygga rasistiska problem i din 

undervisning? 

 
3. Vilka är dina erfarenheter angående integration i din undervisning? (bra och dåliga 

erfarenheter) Berätta om något fall! 

 
4. Vet du om det finns något skrivet i er lokala arbetsplan om frågor som rör mångkultur?  

 
5. Har du något mer som du skulle vilja tillägga? 

 


