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ABSTRACT 

Critical Race Theory describes racism as a structure that permeates society as a whole 

and is sustained by everyday racism. Therefore, the presented study aims to investigate 

white four year old children’s racial attitudes in racially homogeneous preschools in 

Sweden and how picture books can affect these. Here, race is defined as a changeable 

social structure categorizing people based on conceptions of qualities and acting due to 

complexion. As method, a phenomenographic approach with focus group and 

experimental imagery technique was used. The study was carried out during four weeks 

on ten children divided in two groups by reading and asking for opinions on six picture 

books with persons of color as protagonists. Reportedly half of the children demonstrate 

racial awareness concerning beauty ideals and hierarchies of play. During four weeks 

children either contain their unawareness of race or change racial attitudes as follows: 

they either develop preferences for diversity, racial tolerance, racial negativity or they 

hold negativity or neutral position toward racialized characters. After presenting the 

results, the presented study concludes with a discussion on educational considerations 

when forming antiracist practices in white preschools. 

Keywords; critical race theory, early childhood education, racial awareness, attitude 

change, book talk 

 

SAMMANDRAG 

Enligt kritisk rasteori är rasism en struktur som genomsyrar hela samhället och 

upprätthålls av vardagsrasism. Föreliggande studie syftar därför till att undersöka vita 

barns uppfattningar om "ras" i homogent vita förskolor i Sverige samt hur dessa kan 

påverkas genom bilderböcker. "Ras" ses här som en förändringsbar social struktur som 

kategoriserar in (rasifierar) folk utifrån fysiska attribut och föreställningar om agerande 

och egenskaper utifrån dessa. Utifrån fenomenografiskt förhållningssätt görs studien på 

10 barn uppdelade på två grupper genom att läsa sex bilderböcker med rasifierade 

huvudroller under fyra veckor. De tekniker som används är fokusgrupp, i form av 

bokprat, och experimentorienterad bildspråksteknik. Hälften av barnen uttrycker 

medvetenhet om "ras" ifråga om skönhetsideal och lekhierarkier. Studien visar att barnen 

under fyra veckor antingen behåller rasomedvetenhet eller ändrar attityd till rasifierade 

karaktärer enligt fyra olika modeller. Antingen utvecklar de preferens för diversitet, 

tolerans mot rasifierade, negativ attityd till rasifierade eller så behåller de negativ attityd 

eller neutralitet mot rasifierade karaktärer i boken. Slutligen diskuteras resultatet i form 

av olika faktorer som kan beaktas vid utformandet av antirasistiska praktiker i homogent 

vita förskolor. 

Nyckelord; kritisk rasteori, förskolepedagogik, rasmedvetenhet, attitydförändring, 

bokprat 
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1  INTRODUKTION 
I världen existerar och verkar det starka underliggande rasistiska strukturer, Sverige 

är inget undantag (Mångkulturellt centrum 2014). De senaste åren har många 

främlingsfientliga röster blivit hörda i media, flyktingpolitiken blivit restriktivare och 

register över romer uppdagats. Förutom dessa synliga uttryck för rasism finns det 

ständigt en så kallad vardagsrasism, som Essed (2005) beskriver, i form av attityder 

gentemot personer som inte passerar som vita
1
. Denna är oftast mycket påtaglig för 

personer som blir rasifierade men uppmärksammas sällan av andra. Till exempel 

möts personer som rasifieras ofta av frågan ”var kommer du ifrån?” med 

exotifierande alternativt fientliga undertoner. Den här sortens andrafiering
2
 synliggör 

en outtalad norm om att ens existens i Sveriges vita rum inte är självklar, man 

innehar ett förkroppsligat utanför- och främlingskap oavsett hur länge man har bott 

här, vilket påverkar hur tillgängliga olika positioner i samhället är och upprätthåller 

därför en rasistisk maktstruktur. 

 Den värdegrund som den svenska förskolan enligt läroplanen (Skolverket 

2011) ska utforma sin verksamhet efter förespråkar att barn ska få förståelse för att 

alla människor har samma värde oavsett bland annat etnisk tillhörighet. Skolverket 

(2013a) uppmanar till att värdegrundsarbete ska genomsyra hela förskolans 

verksamhet, men flera undersökningar visar dock att det finns stora brister i det här 

arbetet i Sverige. Vidare säger skolverket (2013a) att en väsentlig del av förskolans 

likabehandlingsarbete är att synliggöra normer. De ger dock inga förslag eller 

exempel på hur man i förskolan, och inte heller i skolan, kan arbeta med eller 

synliggöra rasistiska normer. Skolverket (2012) ger dock som exempel att man i 

förskolan för att främja likabehandling kan använda böcker som belyser olika slags 

minoriteter samt träna empati med barnen, men inte hur. 

 Ahmed (2011) beskriver hur västerländska medborgare som passerar som vita 

är vana att konsumera andra etniciteter som främlingar. Därför ställs ofta personer 

som rasifieras som passiva objekt som kan konsumeras eller avvisas. Många 

förskolor runtom i Sverige idag är segregerade i hänseendet "ras" och kulturell 

bakgrund och det är därför lätt att barn på de homogent vita förskolorna tar till sig 

samhällets fördomar kring personer som rasifieras eftersom de sällan får egna 

erfarenheter av dessa personer. Integration är däremot inte lösningen på rasism som 

ett strukturellt problem menar Ahmed (2011). Jag menar att på samma sätt som 

sexism inte försvinner bara för att det är könsblandade förskoleavdelningar kvarstår 

även rasstrukturerna och attityderna oavsett om det är blandade institutioner eller inte. 

 För att göra ytterligare en jämförelse med genusstrukturen kan sägas att det i 

genusarbete i förskolan ofta används litteratur och bokprat för att utmana normer och 

förändra strukturer. Kan högläsning av bilderböcker som skildrar personer som 

rasifieras som subjekt, som går att identifiera sig med som vem som helst utan att 

samtidigt konsumera en kultur, fungera som en metod för att motverka andrafiering 

och strukturell rasism i homogent vita förskolor? Jag vill i föreliggande studie 

undersöka rasifieringsprocesser som kan ske i samband med en sådan metod. 

                                                 
1
Se begreppsförklaring av vita och rasifierade personer i kapitel 2.1. 

2
Andrafiering= upprätthållande av normativt "vi" och avvikande "de" (Sawyer & Kamali 2006). 
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2  BAKGRUND 
Här ges en bakgrund till rasismen i Sverige och hur det antirasistiska arbetet i 

Sveriges utbildningssystem ser ut. En översikt av nationella och internationella 

forskningsresultat kring barns rasattityder, antirasistiskt arbete i skolväsendet och 

dess effekter presenteras. Centrala begrepp som "ras", etnicitet, vardagsrasism och 

rasifiering tas upp och förklaras. Avsnittet avslutas med att teoretiska perspektiv som 

studien tar sin utgångspunkt i presenteras; nämligen kritisk rasteori (Critical Race 

Theory, CRT) och sociokulturellt perspektiv. 

 

2.1 Centrala begrepp inom forskningsområdet 

Det är problematiskt att använda ordet "ras" på svenska eftersom det har så starka 

konnotationer till rasbiologi (SAOB 2013). Ett ord som oftare används i Sverige är 

därför etnicitet. En persons etnicitet betyder att den kan identifieras med en viss folk-

stam/grupp (SAOL 2011). Etnicitet kan både ses ur ett essentialistiskt, ett 

konstruktionistiskt och ett postkolonialt perspektiv (Ledman 2012). Inget av dessa 

perspektiv gör skillnad mellan etnicitet med fysiska attribut och en etnicitet som går 

att dölja. I begreppen är det även oklart om det handlar om en självidentifiering av 

ens etnicitet eller vem det är som bestämmer vilken etnicitet man har. Detta gäller 

även för begreppen invandrare och person med utländsk bakgrund som Granstedt 

(2010) visar att många svenska forskningsstudier på ämnet mångkulturalism 

använder sig av. 

 Ordet rasifiering har sitt ursprung i Molinas (1997) översättning av 

begreppet ”racialization” på det sätt Robert Miles definierade det i boken ”Racism”. 

Molina (1997) beskriver begreppet som själva processen att bli tilldelad en ”ras”, det 

vill säga en viss grupptillhörighet utifrån utländskt utseende, namn, brytning, 

trosuppfattning eller andra faktorer. Schmauch tolkar Miles definition av rasifiering 

som att människors biologiska kännetecken ges social mening och delas in i kollektiv 

som tillskrivs vissa egenskaper vilket i sin tur påverkar deras position i samhället 

(Schmauch 2006). Rasifierandet av individer är beroende av ett samhälle som 

rasifieras, det vill säga struktureras hierarkiskt efter ”ras” (Molina 2005). I 

föreliggande studie benämns de som i Sveriges nuvarande diskurs inte passerar som 

svenskar på grund av fenotypiska drag för rasifierade. Detta kan liknas vid Miles 

begrepp ”rasifierade migranter”, eller ”invandrare” som Molina (2005) menar är ett 

centralt begrepp i den svenska kulturrasistiska diskursen. I praktiken är detta 

personer som inte passerar som vita, därför väljer jag att benämna de som inte 

rasifieras för just vita. Något som är viktigt att poängtera i sammanhanget är att alla 

personer som rasifieras inte blir utsatta för samma typ av rasism
3
, men i den här 

studien finns inte plats för en djupare analys av dessa olika uttryck och 

maktordningar. 

 Svenska Akademiens ordlista beskriver rasism som en ”åskådning som 

hävdar att olika människoraser har olika värde o. bör ha olika ställning i samhället” 

                                                 
3
Se till exempel rapporter om afrofobi (Mångkulturellt centrum 2014) och islamofobi (Ring & 

Morgentau 2004). 
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(SAOL 2011, s.740). Eftersom ordet människoras inte tillhör ett accepterat vardagligt 

språkbruk i Sverige gör denna definition följaktligen att rasism endast kan tillskrivas 

personer eller grupper som förespråkar en traditionell rasbiologi. Därför väljer jag att 

använda mig av en strukturell definition av rasism som inbegriper vardagsrasism 

samt begreppet rasifiering. De personer som inte blir rasifierade i Sverige benämner 

jag som vita. Med "ras" menar jag i likhet med Molina (1997) en förändringsbar 

social konstruktion och inte biologiskt berättigade kategorier. 

 Essed (2005) använder begreppet vardagsrasism för att beskriva rasifierande 

orättvisor som förekommer så ofta att de blir förgivettagna och rutinmässiga 

upplevelser i vardagen och på så sätt upprätthåller en strukturell diskriminering. Hon 

beskriver vidare hur den strukturella diskrimineringen består av marginalisering, 

problematisering och repression av vissa grupper. Det kan vara normaliserade 

praktiker, beteenden, attityder, antaganden och reaktioner gentemot personer och 

grupper som rasifieras. Det är alltså effekterna av och inte intentionerna bakom dessa 

vardagliga underordningar som utgör rasismen. Begreppet vardagsrasism kan låta 

som en förminskning av kraften som ligger i diskrimineringen, som om det inte var 

lika allvarlig rasism. Men det är i vardagen olika fält och strukturer byggs samman 

vilket gör att det är där rasismen upprätthålls och det är där den kan förändras. Essed 

(2005) menar därför vidare att vardagsrasism kan ses som förutsättningen för 

strukturell rasism. 

 

2.2 Rasism och antirasistiskt arbete i Sverige och dess utbildningssystem 

ECRI, Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (2012) skriver en 

lägesrapport om hur situationen i Sverige ser ut just nu. ECRI anser att det 

förekommer diskriminering vid tillsättning av boende och arbete och rekommenderar 

därför att åtgärder vidtas. Även Root (i Schmauch 2006) visar med sin studie om 

adopterade svenskar på den svenska arbetsmarknaden att de som har ett utseende 

som avviker från den svenska normen löper större risk att inte bli anställda än de som 

är vita. ECRI-rapporten visar även att barn med invandrarbakgrund ibland utsätts för 

rasistisk mobbning och kränkning samt att de klarar sig sämre i skolan än 

helsvenskar. ECRI (2012) menar dock att det är svårt att se vilken form av åtgärder 

som behöver vidtas eftersom det finns få uppgifter att tillgå om hur 

rasdiskrimineringen kommer till uttryck i Sverige. 

 Mångkulturellt centrum (2014) konstaterar att barn och unga som är 

adopterade eller har utomeuropeisk bakgrund, speciellt pojkar och de som går på 

skolor med en majoritet vita elever, enligt studier är de som är mest utsatta för olika 

typ av diskriminering och trakasserier i skolans värld. Skolverket (2013b) rapporterar 

efter attitydundersökningar att elever med utländsk bakgrund i högre grad än elever 

med svensk bakgrund anser att de blir orättvist behandlade av lärare, de känner även 

att det är svårare att vända sig till sina lärare vid problem. Tre fjärdedelar, ännu större 

andel i de lägre klasserna, av lärarna däremot anser att de har tillräcklig kompetens 

för att motverka kränkande behandling. Nio av tio lärare anser även att deras skola 

arbetar aktivt för att göra detta och sedan 1993 har dessa siffror successivt ökat 

(Skolverket 2013b). 
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 I Sverige dominerar en vit lärarstyrka, vitheten tas för givet till den grad att i 

en lång doktorsavhandling om mångkulturalism (Granstedt 2010) skrivs lärare utan 

predikativ och ställs som dikotomi mot modersmålslärare med utländsk bakgrund. 

Den vita dominansen bland pedagoger kan ses som ett problem när det gäller att 

motverka rasistiska strukturer eftersom man som vit inte har samma pragmatiska 

insikt i vad rasism är. Många studier visar att pedagoger i Sverige verkar uppfatta 

rasism som ett individuellt problem och inte strukturellt, följaktligen står sällan en 

antirasistisk pedagogik på agendan i den dagliga undervisningen (Hällgren, 

Granstedt & Weiner 2006a). Som kan ses i Mosley´s (2010) studie är det en lång 

process för vita pedagoger att med hjälp av litteratur aktivt arbeta med antirasism. 

Det beskrivs hur pedagogen utvecklar sin antirasistiska litteracitet genom en lång 

process av praktik och reflekterande med mentor. Lilletvedt (2011) har undersökt 

representation av vithet i form av leksaker, böcker och bilder på förskolor i Norge 

och kommer fram till att även i den materiella förskolemiljön är vitheten 

dominerande och förgivettagen. 

 Skolverket tillhandahåller en rapport över det mångkulturella och 

antirasistiska arbetet i Sverige (Hällgren m.fl. 2006a). Den visar bland annat att 

skolan tilldelas en nyckelroll i samhällets arbete med integration utan att det beskrivs 

eller problematiseras hur det praktiskt kan genomföras. Det mesta av det 

interkulturella arbete som beskrivs inom forskning inriktas på att se till att invandrare 

integreras med språkträning och på att öka tolerans för olikheter på mångkulturella 

skolor (Hällgren m.fl. 2006a). Få insatser har gjorts på homogent vita skolor för att 

förebygga negativa attityder mot personer som rasifieras och strategier för att 

motverka strukturell vardagsrasism nämns inte heller i Hällgrens m.fl. rapport 

(2006a). 

 

2.3 Tidigare forskningsstudier 

Här följer en sammanställning av nationella och internationella forskningsresultat 

kring rasifieringsprocesser och antirasistiskt arbete bland barn och effekterna av det. 

2.3.1 Barns rasmedvetenhet och attityder 
Mac Naughton (2006) presenterar en sammanställning av sextiofem studier för att ge 

en internationell sammanfattning i ämnet kulturell- och rasial mångfald. Den visar att 

barn är rasmedvetna vid treårsålder, de kan identifiera hudfärg, hårtyp och 

ansiktsdrag. En studie av barn mellan tre och fem år i London visar även den att barn 

är medvetna om människors "ras", och dessutom att medvetenheten ökar med åldern 

(Lam, Guerrero, Damree & Enesco 2011). "Ras" är dock inte den första variabeln 

barn kategoriserar en människa utifrån (ibid). 

 Araujo & Strasser (2003) visar att barn börjar konstruera sin identitet ifråga 

om kön och "ras" i tre- till fyraårsåldern. Detta bekräftar även Van Ausdale & 

Feagins studie (2001). De studerar vardagen på en förskola under ett år och 

dokumenterar hur barn mellan tre och sex år anammar sociala praktiker förknippade 

med sin egen "ras". Detta visar sig främst i vuxenfria miljöer. Det kommer också 
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fram att barn som rasifieras beskriver sin färg mer nyanserat än vita barn (Van 

Ausdale & Feagin 2001). 

 Nesdale, Lawson, Durkin & Duffy (2010) undersöker barns attityder till sin 

egen respektive andras grupper (låtsaslag med samma ålder, kön och etnicitet som de 

själva) samt hur dessa förändras när barnen får mer upplysningar om intressen hos de 

olika grupperna. Det visar sig att barns attityder till sin egen grupp alltid är positivare 

än gentemot den andra gruppen och detta oberoende av information om gruppernas 

intressen. Däremot är attityderna till den andra gruppen positivare efter upplysningar 

om dem, men bara om det saknas upplysningar om den egna gruppen det vill säga 

innegruppen (ibid). Det att föredra sin egen grupp är något som Aboud (2003) visar 

ökar snabbt och starkt mellan tre- och sexårsålder. Samtidigt utvecklas fördomar 

kring utanförgruppen långsamt och visar statistiskt relevanta resultat först vid 

femårsåldern. 

 I överensstämmelse med dessa innegruppsattityder visar Lam m.fl. (2011) att 

vita barn från fyraårsålder föredrar vita kamrater, och från femårsålder tror de att 

deras mamma också föredrar vita barn. Detta innegruppsbeteende verkar dock inte 

gälla för alla; i flera tester där barn blir ombedda att välja dockor eller bilder visar det 

sig att både vita och rasifierade barn föredrar de vita (Mac Naughton 2006). Enligt 

Mac Naughton (2006) har barn även, enligt de amerikanska studierna, negativa 

attityder till rasifierade personer. 

 Det har gjorts få studier på hur barns etniska medvetenhet och attityder 

intrapersonellt förändras över tid. Men en longitudinell studie visar att barnens 

attityder inte förändras mellan fyra/femårsåldern och fem/sexårsåldern (Enesco, 

Guerrero, Lago & Rodríguez 2011). 

 Jag hittar inga studier om förskolebarns rasmedvetenhet eller attityder gjorda 

i Sverige. 

2.3.2 Antirasistiskt arbete bland barn och dess effekter 
Vilka faktorer som påverkar barns attityder till rasism, personer som rasifieras och 

vithet är ett relativt outforskat ämne. Mac Naughton (2006) visar i sin 

sammanställning av studier att barn mellan tre och åtta år inte lär sig av med 

fördomar av sig själva, utan det behövs speciellt riktade insatser för det. Barns 

fördomar försvinner inte heller för att de exponeras för diversitet, de kan till och med 

bli värre (ibid). 

 Gaine, Hallgren, Dominguez, Noguera & Weiner (2003) kommer efter en 

granskning av hur ett antirasistiskt skolprojekt, Eurokid, fungerar i praktiken fram till 

att attitydförändringar är svåra att mäta. Eurokid är ett projekt med 

undervisningsmaterial om interkulturellt lärande och support till lärare, alltihopa 

genom internet. Gaine m.fl. (2003) menar dock att projektet har positiva effekter för 

ömsesidig förståelse och dialog. 

 Hughes, Bigler & Levy (2007) kommer däremot fram till att vita amerikaners 

attityder till rasifierade personer kan förbättras genom undervisning i rashistoria. 

Detta visar sig genom förändring i svar på enkätundersökningar som görs efter 

lektionerna. Efter en utvärdering av en lektionsserie om invandrare med mål att 
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motverka rasism på en svensk högstadieskola kommer Jönsson istället fram till att 

det inte får någon effekt på attityder och drar därför slutsatsen att skolan inte alltid 

kan påverka främlingsfientlighet och att moralism kan få motsatt effekt (Hällgren 

m.fl. 2006a). En studie (Aboud & Doyle 1996) gjord på vita barn i tredje och 

fjärdeklasser i Kanada visar dock att fördomar kring rasifierade personer kan minska 

genom att barn med mindre fördomar influerar barn med större fördomar i diskussion 

om "ras". Efter att individuellt ha gjort ett rasfördomstest paras de ihop med en 

klasskompis för att prata om hur de svarade, för att sedan göra om testet igen (ibid). 

 Rogers & Mosley (2006) undersöker hur effekterna av 

läsinlärningsundervisning kring antirasistiska böcker uttrycker sig i en grupp av fem 

vita barn i en andraklass i USA. I gruppen uppstår det ofta en färgblind ”det spelar 

ingen roll vilken hudfärg du har” diskurs eller en vithet som norm ”de borde 

behandlas precis som vita” diskurs. Vissa barn reagerar starkt mot orättvisor och 

vissa tar på sig en roll som det vita subjektet som ska rädda eller göra det bättre för 

rasifierade objekt. Barnen skiftar ständigt mellan att anta vithetsprivilegier och att 

utmana dem, men en utveckling av barns antirasistiska litteracitet i tre steg kan dock 

skönjas: upptäcka "ras", upprätthålla rasstrukturer och till sist utmana dem (ibid). 

 En annan strategi för att motverka rasism är att främja barns 

perspektivtagande. Mabry & Bhavnagri (2012) undersöker hur lärare kan stödja barn 

i fjärde klass i att sätta sig in i invandrares perspektiv med hjälp av litteratur och 

uppföljningsaktiviteter. De kommer fram till att starkt teoretiskt grundade 

diskussioner av det här slaget kan få barn att ta invandrares perspektiv och föreslår 

således olika strategier för främjandet av barns perspektivtagande. Att 

uppmärksamma barnen på de rasifierade karaktärernas tankar och känslor genom att 

ställa frågor och uppmuntra barnen att göra kopplingar till egna erfarenheter som 

liknar de rasifierade karaktärernas upplevelser. Samt uppmuntra barnen att lägga 

märke till deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. De föreslår även att pedagogerna 

kan utforma olika uppföljningsaktiviteter där barnen ska gestalta karaktärerna och 

tala i jag-form (ibid). 

 Istället för att undersöka effekterna av en speciell pedagogisk insats gör Van 

Ausdale & Feagin (2001) observationer av rasifieringsprocesser i amerikanska barns 

förskolevardag under ett år. Barnen är mellan tre och sex år och förskolan utgår ifrån 

en läroplan med rasmedveten diskurs. Studien visar att barn använder "ras" i olika 

sociala situationer för att utveckla sin identitet, få uppmärksamhet och för att få 

auktoritet, detta sker oftast när de tror att inte vuxna ser det. Barn anammar sociala 

praktiker förknippade med vithet eftersom de märker att det är fördelaktigt, dessa 

praktiker kan även spridas till vänner. Barnen i studien testar ständigt hur 

rasstrukturerna fungerar, vilka ”regler” som gäller, bland annat genom att se hur 

vuxna reagerar på olika beteenden eller uttalanden (ibid). 

 

2.4 Teoretiska perspektiv 

Mac Naughton (2006) beskriver hur det utifrån olika synsätt har vuxit fram fem 

internationella pedagogiker för att främja små barns respekt för mångfald. 

(i)”Laissez-fair”-pedagogiken menar att det blir en jämlik värld om skillnader 
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ignoreras och alla delar majoritetsgruppens värden och idéer. (ii)”Special 

provisions”-pedagogiken menar istället att skillnader ska uppmärksammas så att de 

som avviker genom specialinsatser kan anpassas till normen. (iii)”Cultural 

understandings”-pedagogiken riktar sig istället till majoritetsgruppen för att skapa 

tolerans för de avvikande genom projektinsatser. (iv)”Equal opportunities”-

pedagogiken utmanar normer i metoder och material för att alla ska få samma 

möjligheter. Den vill på ett behavioristiskt sätt påverka barn till normbrytande idéer 

och beteende. (v)”Antidiscrimination”-pedagogiken menar att de idéer, institutioner 

och människor som producerar orättvisor behöver förändras. Den ser barn som 

sociala aktörer och pedagogiken vill därför främja olikheter och ständigt upptäcka 

och utmana diskriminering (ibid). 

 Det vanligaste perspektivet i den svenska utbildningsforskningsdiskursen att 

angripa ämnen som rasism och mångkulturalitet med är ett interkulturellt perspektiv 

(Sawyer & Kamali 2006). Det gäller även ute i verksamheten. Hällgren, Granstedt & 

Weiner (2006b) menar att ett interkulturellt perspektiv som vardagsrutin officiellt 

förs in i den svenska skolan redan på 1980-talet och att det praktiska 

implementerandet av detta perspektiv fortfarande pågår. Detta perspektiv, som ofta 

tas i en ”Cultural understandings”-pedagogik, synliggör dock inte strukturell rasism 

och maktskillnader utifrån fysiska attribut och kan därför istället få motsatt effekt och 

förstärka kulturrasistiska föreställningar (Sawyer & Kamali 2006). Hällgren m.fl. 

(2006b) förespråkar därför istället kritisk rasteori (Critical Race Theory, CRT) som 

ett användbart perspektiv att angripa rasism på i utbildningsforskningen. 

I ”Antidiscrimination”-pedagogiken tas ofta detta perspektiv (Mac Naughton 2006). 

 Genom att kritiskt analysera rasstrukturerna i USAs rättsväsende ses Derrick 

Bell som en viktig grundare av begreppet CRT (Lynn, Jennings & Hughes 2013). 

CRT har alltså utvecklats utifrån förhållandena i USA vilket betyder att teorin inte 

oproblematiskt kan översättas till vilket land som helst. Men eftersom de strukturer 

och tankesätt som enligt postkolonial teori existerar globalt i form av en 

dominerande västerländsk kultur även är gällande i Sverige (Mångkulturellt centrum 

2014) anser jag likt Hällgren m.fl. (2006b) att CRT är adekvat för att även analysera 

svenska kontexter. 

 CRT tar rollen som en motvikt till den vita traditionella normen som råder i 

forskar- och utbildningsfältet eftersom den tar utgångspunkt från ett rasifierat 

perspektiv (Lynn m.fl. 2013). Att ta ett CRT-perspektiv innebär enligt Lynn m.fl. 

(2013) att man utgår ifrån att rasism är något som präglar hela vardagen och i 

politiska, rättsliga och utbildningsmässiga strukturer är den vita hegemonin 

omärkbart ingrodd. Lynn m.fl. (2013) beskriver vidare hur man i CRT ser att vit 

hegemoni som struktur utgör ett heltäckande system av privilegier och 

förutsättningar som oftast är osynligt för de som passerar som vita och strukturen 

medför därför djupa effekter på världen. Denna teori kan alltså med fördel användas 

tillsammans med de centrala begreppen ”rasifiering” och ”vardagsrasism” som 

beskrivs i kapitel 2.1. Forskare och pedagoger som utgår ifrån ett CRT-perspektiv 

använder ofta metoder som inbegriper narrativt berättande för att lättare kunna 

synliggöra och utmana rådande rasstrukturer (Lynn m.fl. 2013). 
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 Ett CRT-perspektiv kan alltså möjliggöra en mer holistisk analys av resultatet 

i föreliggande studie eftersom rasismen ses på som ett samhälleligt och institutionellt 

fenomen istället för att alla kulturer kämpar mot fördomar utifrån lika förutsättningar. 

Föreliggande studie baseras på det här teoretiska perspektivet eftersom det är 

medvetet om strukturer och menar att man aktivt behöver utmana vithetsnormen för 

att komma till kärnan med antirasistiskt arbete. Att istället behålla rasneutrala 

diskurser i utbildningsväsendet innebär enligt Lynn & Adams (2002) att vitheten 

fortsätter att ha en hegemonisk ställning och rasdiskriminering upprätthålls på ett 

vardagligt och svårmärkbart sätt. 

 Precis som med andra teorier måste CRT användas med försiktighet bland 

forskare, vilket Ladson-Billings (1998) beskriver. Multikulturalism kan till exempel 

få konsekvenser som stannar vid ytligt diversitetsfirande. För CRT finns det risk att 

det stannar vid teori, och när det görs till praktik kan det behövas radikala, djärva och 

opopulära lösningar. I pedagogikforskningsfältet kan CRT utgöra en position som går 

emot strömmen av vita perspektiv (ibid). 

 Föreliggande studie betraktas även ur ett sociokulturellt perspektiv. Det 

sociokulturella perspektivet utgår ifrån Vygotskijs sociokulturella teorier. Säljö (2005) 

menar att ta ett sociokulturellt perspektiv innebär att se och försöka förstå samspelet 

mellan individ, kollektiv och redskap i lärandesituationer. Redskap är både språk och 

materiella artefakter och har det gemensamt att de är konstgjorda och historiskt 

föränderliga (Säljö 2005). Lärandesituationen innebär därför lika mycket lärande 

som själva lärandeobjektet. 

 Att lära sig och utvecklas innebär enligt ett sociokulturellt perspektiv att 

socialiseras in i en redan existerande värld (Hundeide & Järvå 2006). Utvecklingen 

sker inte i trappsteg som Piaget hävdar, utan olika kompetenser utvecklas beroende 

på efterfrågan. Alla lär sig omedvetet kulturella strukturer i sociala sammanhang och 

bildar metakontrakt med signifikanta andra som leder till flerstämmigt tankemönster 

baserat på tidigare kommunikation (ibid). 
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3  SYFTE 
Det förekommer rasism i Sveriges utbildningssystem (ECRI 2012; Mångkulturellt 

Centrum 2014; Skolverket 2013b) precis som inom andra institutioner eftersom det 

enligt CRT är en struktur som genomsyrar hela samhället och upprätthålls av 

vardagsrasism. "Ras" ses här som en förändringsbar social struktur som kategoriserar 

in folk utifrån fysiska attribut och föreställningar om agerande och egenskaper 

utifrån dessa (Molina 1997). Internationella studier visar att barn är rasmedvetna vid 

treårsålder och att denna medvetenhet växer med åldern (Mac Naughton 2006; Lam 

m.fl 2011; Araujo & Strasser 2003; Van Ausdale & Feagin 2001). Studier visar även 

att små barn föredrar personer som är vita samt har negativa attityder till personer 

som rasifieras (Mac Naughton 2006). I det svenska pedagogikforskningsfältet finns 

det dock inga vetenskapligt publicerade studier inom detta område. Det är även få 

studier gjorda på hur olika metoder kan påverka vita barns uppfattningar om "ras". 

 Föreliggande studie har därför som syfte att undersöka uppfattningar om 

"ras" i homogent vita förskolor i Sverige samt hur dessa kan påverkas genom att 

barnen exponeras för bilderböcker med rasifierade huvudkaraktärer i under fyra 

veckor: 

• På vilka sätt kan vita fyraåringar i svensk homogent vit förskola ge uttryck    

            för medvetenhet om ”ras”? 

• Vilken betydelse kan bilderböcker ha för vita fyraåringars uppfattningar om  

            "ras"? 
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4  METOD 
Här beskrivs utifrån fenomenografiskt förhållningssätt vilka tekniker och instrument 

som används för studien, vilken undersökningsgrupp som deltar, hur genomförandet 

går till samt hur den genererade empirin bearbetas. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt och undersökningsmetod 

Forskningsmetodiken i föreliggande studie tar utgångspunkt i det vetenskapliga 

förhållningssättet fenomenografi. Fenomenografi utgår i stort sett från en idealistisk 

ontologi och en empiristisk epistemologi (Patel & Davidson 2011). Det vill säga en 

syn på att verkligheten är beroende av hur vi ser på den samt att genererandet av 

kunskap sker genom ett rakt eller komplext förhållande mellan just verklighet, 

sinnesintryck, uppfattningar och erfarenhet (ibid). Detta kvalitativa förhållningssätt 

stämmer därför bra överens med ett sociokulturellt och CRT-perspektiv där det som 

kallas verklighet och kunskap består, förstås och reproduceras av sociala- och 

kulturella strukturer (kapitel 2.4). Inom fenomenografin beskriver Patel & Davidsson 

(2011) vidare att det fokuseras på att studera människors uppfattningar av olika 

fenomen och detta är just syftet med föreliggande studie. 

 För att kunna studera hur barns uppfattningar förändras under fyra veckor i 

naturlig kontext är studien upplagd som en longitudinell fallstudie. Fallstudier utgår 

från ett helhetsperspektiv och används ofta för att generera så täckande information 

som möjligt om processer och förändringar (Patel & Davidson 2011). Två fall, 

liknande avgränsade grupper i liknande situationer, undersöks för att få ett fylligare 

och mer generaliserbart resultat. 

 Huvudtekniken som i föreliggande studie används för genererande av empiri 

är fokusgrupp, denna metod trianguleras även med en experimentorienterad 

bildspråksteknik. Fokusgrupp är en form av kvalitativ gruppintervju som används för 

att utforska erfarenheter eller åsikter kring fokuserade frågeställningar (Hammar-

Chiriac & Einarsson 2013). Ur ett sociokulturellt perspektiv är det när man vill 

studera kulturella strukturer, rasism enligt CRT, viktigt att försöka förstå samspelet 

mellan individ, kollektiv och redskap varför gruppinteraktioner i föreliggande studie 

är väsentliga att studera. I fokusgrupp agerar forskaren som samtalsledare (moderator) 

och stödjer gruppdiskussionen, håller fokus och reglerar talutrymmet (Hammar-

Chiriac & Einarsson 2013). Intervjun är semistrukturerad, det vill säga forskaren 

utgår från en lista med öppna frågor som ska beröras och intervjuaren och de 

intervjuade blir därför medskapare i ett samtal (Patel & Davidson 2011). 

 För att skapa diskussion kan man i fokusgrupp använda så kallat 

stimulusmaterial (Tjora 2012). I föreliggande fokusgrupp fungerar bilderboken som 

stimulusmaterial. Sex stycken bilderböcker
4
, som illustrerar människor med olika 

hud- och hårfärg, används för att implicit stimulera ”ras”diskussioner i en rasneutral 

                                                 
4
Se bilder av böckernas framsida samt baksidestext i Bilaga1. 
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diskurs. Det är kring dessa böcker som de öppna frågorna kretsar. Bilderböckerna 

väljs ut i samråd med bibliotekarier utifrån följande kriterier: 

• Böckerna är skrivna utifrån en eller flera rasifierade personers perspektiv.   

            (Den fjärde boken som läses är inte skriven utifrån rasifierad persons   

            perspektiv i syfte att barnen inte ska genomskåda forskarens agenda. Dock   

            finns det rasifierade personer med i den som biroller.) 

• De rasifierade personerna skildras inte på ett stereotypiskt eller fördomsfullt   

            sätt. 

• Handlingen utspelar sig i Sverige eller i ett för barnen igenkännbart landskap. 

• Böckerna är lämpliga för åldersgruppen. 

  

 Instrumentet som används i denna fokusgrupp för att få fram resultat till 

studiens frågeställningar utgörs av ett antal frågor. Vilken uppfattning barnen har om 

"ras" operationaliseras till att gilla/ogilla och vilja vara/inte vilja vara en vit eller 

rasifierad karaktär. Med dessa frågor kommer det därför fram vilka karaktärer barnen 

har positiva respektive negativa attityder till, och det kan därmed analyseras om detta 

kan ha kopplingar till ”ras”medvetenhet. Forskarens erfarenhet av att läsa böcker för 

fyraåringar vittnar även om att barn ofta utropar ”jag vill vara den/hon/han” 

pekandes på en karaktär och är därför också en anledning till att detta 

frågeinstrument väljs. Genom att fråga vad det är de ogillar eller gillar med någon 

kan det vara lättare att urskilja när åsikterna grundar sig på andra orsaker än 

karaktärernas hud- och hårfärg. Följande frågor används därför i fokusgruppen: 

• Vad gillar du med boken? 

• Vad gillar du inte med boken? 

• Finns det någon i boken du skulle vilja vara? 

• Vad är det med henne/honom du gillar? 

• Finns det någon i boken som du inte skulle vilja vara? 

• Vad är det med henne/honom du inte gillar? 

  

 Den andra tekniken som används för att generera empiri är ett slags 

experiment där variablerna är ”karaktärer med positiva egenskaper” 

respektive ”färgpennor som väljs till illustration av karaktärerna”. Metoden är 

utformad så att två snarlika sagor
5
 utan bilder, där huvudkaraktärerna framställs med 

exemplariska egenskaper, läses för en experimentgrupp som får i uppgift att illustrera 

dessa karaktärer. Efter första sagan ska individerna i gruppen rita och berätta om 

huvudkaraktärerna och efter andra sagan ska de rita och berätta en egen fortsättning 

på sagan. Enligt kritisk rasteori bör hypotesen här vara att om individerna har tagit 

                                                 
5
De två sagorna är uppdiktade av forskaren och finns i Bilaga2. 
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till sig det omgivande samhällets rasistiska norm kommer de att illustrera de 

exemplariska karaktärerna som vita. Detta experiment görs vid två tillfällen med en 

månads mellanrum för att validera fokusgruppens resultat i fråga om rasmedvetenhet 

och bilderbokens påverkan. 

 

4.2 Undersökningsgrupp och kontext 

Populationen som föreliggande studie avser undersöka är vita fyraåringar i 

svensk ”ras”segregerad förskola. Två fall med respektive fem barn ur en tillgänglig 

grupp väljs ut, gruppen är tillgänglig på grund av att forskaren gör sin 

verksamhetsförlagda utbildning med dessa barn under fem veckor. 

 Förskolan som barnen går på är nybyggd och består av tre avdelningar med 

barn från två till fem år som har kontakt med varandra under utelek, den ligger även i 

nära anslutning till en låg- och mellanstadieskola. Förskolan är belägen i en 

villaförort till en småstad och har en stor andel vit befolkning. På förskolan finns det 

för tillfället inga rasifierade barn och bland personalen endast i form av vikarier. 

 Den tillgängliga gruppen som uppfyller populationens kriterier består av 14 

barn på en förskoleavdelning med totalt 26 fyra- och femåringar. Fyra vita kvinnliga 

pedagoger, en vit manlig pedagog och en kvinnlig barnskötare är anställda på 

avdelningen. Under tiden jag är där är en stor del av personalstyrkan utbytt av 

vikarier, vid två tillfällen är det en vikarie som är rasifierad. Avdelningen har precis 

slagits ihop och flyttat in i nya lokaler och miljö och rutiner är därför under 

uppbyggnad. Värdegrundsarbete som explicit rör antirasism eller etnisk mångfald 

förekommer inte på avdelningen och har inte heller gjort det under den tillgängliga 

gruppens förskoletid. Materialet på avdelningen har en dominerande vit 

representation, det finns också en rasifierad bebisdocka samt en kollektion 

dockskåpsdockor med olika grad av rasifiering. 

 De två fallen (Grupp 1 och Grupp 2) väljs ut slumpmässigt men så att cirka 

hälften i varje grupp är flickor och hälften är pojkar, samtliga är födda år 2009. 

 I Grupp 1 ingår barnen med de fingerade namnen: Hanna, Vera, Oliver, 

William och Noah. Hanna är stark, fysiskt aktiv och pratar högt och mycket, hon 

brukar leka med Oliver. Vera är ganska nyinskolad i gruppen och är född senare på 

året än de andra barnen, därför har hon inte riktigt kommit in i avdelningsgruppen än. 

Hon är ofta avvaktande och ibland aktiv, hon ritar ofta och gärna prinsessor. Oliver är 

dramatisk och pratar ofta och mycket, han ses ofta leka med Hanna eller en grupp 

pojkar bland annat William, Noah och Simon. William är ganska aktiv och leker helst 

i ett avskilt rum med en grupp pojkar bland annat Oliver, Noah, Simon och Viktor. 

Noah är liten till växten och gör sig även ofta liten och osynlig, han hörs sällan prata 

och leker ofta i ett avskilt rum med en grupp pojkar bland annat Oliver, William, 

Simon och Viktor. Hanna, Oliver och William är de barn i Grupp 1 som är mest 

dominanta. 

 I Grupp 2 ingår barnen med de fingerade namnen: Simon, Viktor, Nellie, Ella 

och Ida. Simon har nästan alltid någon att leka med och är lite nervös i sitt sätt, han 

pratar ganska mycket och kan ses tillsammans med Hanna, Oliver, William, Noah, 
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Viktor och Ella. Viktor är fysiskt aktiv och pratar en del men sällan länge, han leker 

ofta med William, Noah och Simon. Nellie brukar se glad ut och berättar ofta långa 

fantasirika historier, hon är bästa vän med Ida men leker även med andra barn ibland 

som Alice och Vera. Ella är ganska aktiv och ofta lite sur, hon leker helst med Hanna, 

Oliver, William eller Simon. Ida brukar se glad ut, lyder ofta vuxna och tar ganska 

lite plats i gruppen, hon är bästa vän med Nellie men leker även med andra barn 

ibland som Alice och Vera. Simon och Ella är de barn i Grupp 2 som är mest 

dominanta. 

 

4.3 Genomförande 

Före den fem veckor långa verksamhetsförlagda utbildningen tog forskaren kontakt 

med handledaren på förskoleavdelningen för att informera om och avstämma att det 

gick bra att göra undersökningen på förskolan. Barnens målsmän informerades sedan 

med hjälp av veckobrev samt under ett föräldramöte där forskaren själv berättade om 

undersökningen. De blev informerade om att uppgifterna skulle behandlas med 

konfidentialitet i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapssrådet 2014) samt att det var frivilligt att låta deras barn delta. Det kan 

dock diskuteras om det var etiskt försvarbart att barnen som deltog i studien inte gav 

sitt medgivande och att de inte ens fick veta om att det var en studie med ett syfte att 

få reda på deras uppfattningar, ett resultat som barnen inte heller gavs möjlighet att 

kontrollera och korrigera. 

 Den första veckan lärde forskaren känna barnen, föräldrarna, personalen, 

miljön och rutinerna på förskolan. De resterande fyra veckorna utfördes studien; 

Efter lunchen, fyra dagar i veckan jämnt fördelat på de två grupperna, genererade 

forskaren empiri under i genomsnitt 20 minuter. På förskoleavdelningen var det rutin 

att läsa i smågrupper efter lunchen, därför sågs det som naturligt att jag gick iväg 

med en grupp och hade bokprat då. 

 Bokpratet (fokusgruppen) gick till så att jag samlade ihop de fem barnen i en 

soffa på avdelningen och vi gick därefter lekandes ”följa John” till ett avskilt rum 

som jag förberett genom att plocka undan distraherande material och placera en filt 

med en en av bilderböckerna och en diktafon på. Barnen blev sedan ombedda att 

lägga sig ner på filten så att alla kunde se bilderna medan jag läste. Jag satte igång 

diktafonen och läste boken samtidigt som både jag och barnen gjorde små spontana 

kommentarer av handlingen. Direkt efter ställde jag de sex förberedda frågorna, en i 

taget på ett så naturligt och avslappnat sätt som möjligt för att få ett öppet klimat för 

diskussion. Ibland följde jag upp deras svar med följdfrågor, och under hela tiden 

försökte jag agera så värdeneutralt som möjligt för att inte påverka dem i någon 

riktning. Bokpraten avslutades med att jag frågade om de ville säga något mer, sedan 

stängde jag av diktafonen, vi vek ihop filten och gick sedan tillbaks till avdelningen 

lekandes ”följa John”. När vi kom tillbaks till avdelningen var det fri lek antingen 

inomhus eller utomhus. 

 Det första datagenererandet som gjordes, före de totalt tolv fokusgrupperna, 

var ett experimentorienterat bildspråksmoment. Vi började på samma sätt som med 

fokusgrupperna men på filten låg det istället för en bilderbok en kort saga utan bilder. 
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När jag läst färdigt sagan gjorde vi en kort sammanfattning av vad den handlat om 

och hur huvudkaraktärerna (två syskon) var, sedan gav jag barnen i uppgift att rita 

syskonen. Varsitt papper och varsin ask med färgpennor delades ut till samtliga barn. 

Medan barnen satt utspridda på golvet och ritade gick jag runt och bad dem berätta 

vad de ritade. Under hela tiden var diktafonen igång. Eftersom vi var i ett rum med 

musikinstrument som distraherade barnen tog vi tillfället i akt att efter 

undersökningsmomentet bekanta oss med diktafonen och instrumenten genom olika 

musikaktiviteter. 

 Det sista datagenererandet som gjordes, efter de totalt tolv fokusgrupperna, 

var ett till experimentorienterat bildspråksmoment. Det utfördes på samma sätt som 

det första, men med en annan saga och en annan rituppgift. Sagan handlade om 

samma syskon, men den här gången hände det något annat och boken hade ett öppet 

slut.  Barnen ombads därför rita hur sagan fortsatte och vad syskonen gjorde sedan. 

Den här gången fick de, efter ritmomentet, berätta för resten av barngruppen vad de 

hade ritat. 

 

Tabell 1: Schema över studiens upplägg 

Före studie Informera om studie. Lära känna deltagare, rutiner och miljö. 

Vecka 1 Måndag: Experimentorienterat bildspråksmoment (Saga 1, Grupp 1) 

Tisdag:   Experimentorienterat bildspråksmoment (Saga 1, Grupp 2) 

Onsdag:  Fokusgrupp (Bok 1, Grupp 1) 

Torsdag: Fokusgrupp (Bok 1, Grupp 2) 

Vecka 2 Måndag: Fokusgrupp (Bok 2, Grupp 1) 

Tisdag:   Fokusgrupp (Bok 2, Grupp 2) 

Onsdag:  Fokusgrupp (Bok 3, Grupp 1) 

Torsdag: Fokusgrupp (Bok 3, Grupp 2) 

Vecka 3 Måndag: Fokusgrupp (Bok 4, Grupp 1) 

Tisdag:   Fokusgrupp (Bok 4, Grupp 2) 

Onsdag:  Fokusgrupp (Bok 5, Grupp 1) 

Torsdag: Fokusgrupp (Bok 5, Grupp 2) 

Vecka 4 Måndag: Fokusgrupp (Bok 6, Grupp 1) 

Tisdag:   Fokusgrupp (Bok 6, Grupp 2) 

Onsdag:  Experimentorienterat bildspråksmoment (Saga 2, Grupp 1) 
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Torsdag: Experimentorienterat bildspråksmoment (Saga 2, Grupp 2) 

Efter studie Transkribering, kodning, kategorisering och analys av insamlad data. 

 

4.4 Databearbetning 

Utifrån ett fenomenografiskt förhållningssätt är syftet med en studie att få fram ett 

tolkande helhetsintryck av människors uppfattningar (Patel & Davidson 2011). 

Metodiskt är det därför verksamt att arbeta induktivt, det vill säga läsa och sortera 

den genererade datan tills mönster blir tydliga (ibid). 

 För att gå systematiskt tillväga görs därför bearbetningen och analysen av den 

genererade empirin i föreliggande studie utifrån stegvis-deduktiv induktiv metod 

(SDI). Enligt denna metod går forskaren stegvis från empiri till teori samtidigt som 

hen ständigt går tillbaka ett eller flera steg i proceduren för att kontrollera sina 

resultat (Tjora 2012). Stegproceduren ser ut som följer: Generera empiri, bearbeta 

empiri, koda, kategorisera, utveckla begrepp, diskutera begrepp och till sist bilda 

teori (ibid). Databearbetningen (transkribering och kodning) i föreliggande studie ger 

sammanlagt 93 sidor information. 

  

Ruta 1: Schema över studiens systematiska databearbetning 

All data lyssnas igenom 

                            ↓ 

Början av Bok 1 Grupp 1 transkriberas 

                            ↓ 

Samtliga uttalanden från Bok 1 Grupp 1 kodas med ett maktförhållande/attityd-

system och ett informationsflödes-system inspirerade av IPA
6
 

                            ↓                                                                  ↓ 

Sammanställning av maktförhållande/-       Sammanställning av informationsflödes-              

attityd-koder för Bok 1 Grupp 1                  koder för Bok 1 Grupp 1 

                            ↓                                                                  ↓ 

Sammanställning av barnens fokus/-           Sammanställning av information som   

attityd (kod 1, 4) om boken med                  kodats som positiva/negativa åsikter om   

karaktärer                                                     boken med karaktärer. Samt åsikter som 

                                                                     barn är först med att uttala (kod Zy/Xzy) 

                                                                     och uttalar efter andra barn (kod X/Xy) 

                                                 
6
Se förklaring till IPA på nästa sida 
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                            ↓                                                                  ↓ 

Kodningssystem övervägs i förhållande till frågeställningar och studiens tidsramar 

och de väsentligaste koderna väljs ut 

                            ↓                                                                  ↓ 

Registrering av samtliga uttalandes            Transkribering av åsikter med +/- koder 

fokus (kod 1, 4, 5) på boken,                      om boken och karaktärer. Samt källan/-                     

karaktärer, andra barn och pedagogen        förmedlaren av åsikten (kod x/z) från 

från resten av fokusgrupperna                     resten av fokusgrupperna 

                            ↓                                                                   

Sammanställning av åsikter, fokus             Sammanställning av teckningar och   

och attityder för samtliga fokus-                 uttalanden från samtliga bildspråks- 

grupper i tabeller                                         moment i tabeller 

                            ↓                                                                  ↓ 

Markering av uttryck och tänkbara uttryck för medvetenhet och attityder till "ras" 

                            ↓ 

Fokus på boken, vita, och rasifierade karaktärer i procent av ett barns samtliga 

uttalanden under en  fokusgrupp sammanställs i linjediagram för att se utvecklingen 

under de sex tillfällena. Barnens antal åsikter om vita och rasifierade karaktärer 

under varje fokusgrupp sammanställs i stapeldiagram för att se förändringar under 

de sex fokusgrupperna 

                            ↓ 

Analys av tabeller, åsikter, markerade åsikter och diagram utifrån frågeställningar 

                            ↓ 

Kategorisering och begreppsutveckling av rasmedvetenhet och attitydförändringar 

                            ↓ 

Diskussion av begrepp i förhållande till teori 

                            ↓ 

Diskussion av pedagogik i förhållande till teori och tänkbara faktorer som påverkat 

barns medvetenhet och uppfattningar om "ras" 

  

 Efter att fokusgrupperna och de experimentorienterade bildspråksmomenten 

är utförda bearbetas den genererade empirin. För att hitta ett lämpligt kodsystem till 

empirin från fokusgrupperna transkriberas först början av Bok 1 Grupp 1. För att 

fånga så många aspekter som möjligt av individernas och gruppernas stämning och 

dynamik samt hur de förändras under de olika momenten inspireras kodsystemet av 

Interaction Process Analysis (IPA), ett kategoriseringsschema för att analysera 
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kvalitén i grupprocesser (Bales i Hammar-Chiriac & Einarsson 2013). Det består av 

tolv kodningskategorier, som leds till fyra huvudkategorier där det kan utläsas om 

gruppen är uppgiftsorienterad eller socioemotionellt orienterad samt positivt eller 

negativt inriktade: 

 

Tabell 2: Kodningsschemat Interaction Process Analysis från Bales (i Hammar-

Chiriac & Einarsson 2013). 

Huvudkategorier Kodningskategorier 

A. Positiva handlingar 1.  Visar solidaritet, vänlighet, stödjer andra,            

     belönar 

2.  ”Spänningsavledare”; skämtar, skrattar 

3.  Samtycker, håller med, passivt accepterande, lyder 

B. Försök till att ge svar 4.  Ger förslag, ”vägvisare 

5.  Uttrycker åsikter och önskemål, evaluerar, analyserar 

6.  Ger information 

C. Frågor 7.  Frågar efter information 

8.  Frågar efter åsikter 

9.  Frågar efter förslag 

D. Negativa handlingar 10. Misstycker, opponerar sig, passivt avvisande 

11. Visar anspänning, oro, är undvikande 

12. Ovänlig, försvarar sig själv, försöker sänka annans   

      status 

  

 Det som är intressant att studera för föreliggande studie är positiva och 

negativa attityder samt hur och i vilka riktningar informationsflöden går. Därför 

prövas två olika kodningssystem under bearbetningen av data från den första 

fokusgruppen, ett för att synliggöra olika typer av attityder och maktförhållanden och 

ett för att analysera informationsflöden: 

 

Tabell 3: Kodsystem för maktförhållande och attityder i grupper 

Kodningskategorier Förklaring 
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1 Bekräftar andra/annat(+andra): 

Visar solidaritet, vänlighet, stödjer andra, belönar, 

samtycker, håller med, passivt accepterande, lyder, 

skrattar välvilligt åt andra 

2 Dominerar andra/annat(+sig själv): 

Ger förslag, ”vägvisare”, uttrycker åsikter och önskemål 

och ger information på eget initiativ, tar makt eller 

kontroll, ger order 

3 Negativ attityd mot sig själv(-sig själv): 

Ursäktar sig, nedvärderar sig, visar osäkerhet, tvekar 

4 Negativ attityd mot andra/annat(-andra): 

Misstycker, opponerar sig, passivt avvisande, uttrycker 

negativa åsikter, visar olydnad 

5 Neutral attityd mot andra(neutral): 

Uttalar sig på ett neutralt sätt om något/någon 

 

Tabell 4: Kodsystem för informationsflöden i grupper 

Kodningskategorier Förklaring 

x Källan till information 

z Förmedlaren/omvandlaren av information 

y Mottagaren av information 

X Upprepar information oförändrat från källan 

Xy Återberättar information från källan till ny mottagare 

Zy Förmedlar ny information till mottagare 

Xzy Falsifierar information från källan till ny mottagare 
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 Samtliga uttalanden sätts in i en tabell där det framgår vem som har gjort 

uttalandet, vilken/vilka av attityd-/maktförhållandekoderna det kan kategoriseras som 

och gentemot vem, vilken informationsflödeskod det kan kategoriseras som samt 

vilken typ av information det är och källan och mottagaren för den. De genererade 

koderna från den första fokusgruppen sammanställs sedan i två tabeller för att 

synliggöra mönster. I en tredje tabell görs en sammanställning av fokusgruppens 

uttalanden i fråga om fokus, åsikter och attityder. Det provade kodningssystemet 

övervägs i förhållande till studiens frågeställningar och tidsramar och ett system för 

databearbetningen av resten av fokusgrupperna utarbetas. 

 Uttalanden under resterande fokusgrupper som kan tolkas som åsikter 

transkriberas och förs in i tabeller där det framgår vem som har gjort uttalandet, om 

det är positivt eller negativt mot boken i allmänhet, vita karaktärer i boken, 

rasifierade karaktärer i boken eller övrigt i boken samt om åsikten är ny eller har 

uttryckts av någon annan i gruppen tidigare. Samtliga uttalande registreras statistiskt 

i fråga om de riktar fokus mot den som uttalat det, pedagogen, andra barn i gruppen, 

boken, övrigt i boken, vita karaktärer i boken och/eller rasifierade karaktärer i boken. 

 Sammanställningar av samtliga fokusgrupper förs sedan in i tabeller med 

barnen som individer, barnen som grupp och pedagogen längs x-axeln. I tabellens 

celler presenteras det totala antalet uttalanden under fokusgruppen, antal uttalanden 

som fokuserar på boken, övrigt i boken, vita karaktärer i boken, rasifierade karaktärer 

i boken, de själva samt andra i gruppen, positiva och negativa åsikter mot vita och 

rasifierade karaktärer samt uttalade förklaringar till dessa (outtalade förklaringar med 

frågetecken efter), antal åsikter som är egna och antal åsikter som är reproducerade. 

 Fokus på boken i allmänhet, vita karaktärer i boken och rasifierade karaktärer 

i boken räknas ut i förhållande till individernas samtliga uttalanden under 

fokusgruppen och utvecklingen under de fyra veckorna jämförs i linjediagram. 

Utvecklingen av antalet positiva och negativa åsikter gentemot vita och rasifierade 

karaktärer för samtliga barn jämförs med hjälp av stapeldiagram. 

 Även barnens teckningar
7
 analyseras och data från ritmomenten lyssnas av 

och förs in i tabeller. En tabell för varje tillfälle görs med barnens namn längs x-

axeln och rubrikerna "Färger på flickan", "Färger på pojken" och "Övriga 

kommentarer/uttryck" längs y-axeln. Slutligen markeras samtliga uttalanden som 

tydligt visar på rasmedvetenhet med fetstil och de som kan tolkas som rasmedvetna 

med kursiverad fetstil. Slutligen formas huvudteman och begrepp som jämförs med 

teori för att svara på studiens frågeställningar. 

 

4.5 Metoddiskussion 

För att säkerställa innehållsvaliditeten i föreliggande studie är val av instrument och 

teknik noga avvägt i förhållande till tidigare forskningsstudier och de teoretiska 

perspektiv som studien tar sin utgångspunkt i. Det finns dock ett par brister i studiens 

undersökningsmetod. Fokusgruppen som social situation kan vara ovant för barn som 

                                                 
7
Se samtliga teckningar i Bilaga3. 
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inte är vana vid att diskutera tillsammans om böcker, vilket var fallet i föreliggande 

studie, och medförde därför internt bortfall för en del barn och frågor. I samtalet i 

fokusgruppen finns det också ett ojämnt maktförhållande på grund av 

åldersskillnaden och positionen mellan de intervjuade (barnen) och forskaren (den 

vuxne pedagogen). Van Ausdale & Feagins studie (2001) visar att barn ofta låter bli 

att prata om tabuämnen i närheten av vuxna, vilket då kan påverka fokusgruppens 

förmåga att generera resultat. Fokusgrupp som metod kan också påverka resultatets 

utfall eftersom åsikter "tvingas" fram av en auktoritet. Valet av bilderböcker till 

fokusgruppen kan också ifrågasättas då det är många aspekter som spelar in för om 

ett barn ska tycka om en bok eller karaktär, och det att karaktärerna är rasifierade på 

olika sätt kan också påverka barnens svar. Bok 3 är längre än de andra böckerna och 

det märktes att både Grupp 1 och Grupp 2 hade svårt att koncentrera sig så länge. 

 Det experimentorienterade bildspråksmomentet innehåller även det några 

brister. Fyraåringarna producerade illustrationer av karaktärerna som var svårtydda i 

färg och form, och några teckningar var inte ens tänkta att föreställa någon karaktär. 

För att säkerställa den samtidiga validiteten i föreliggande studie trianguleras både 

datakällor (Grupp 1 och Grupp 2) och metod (fokusgrupp och experimentorienterat 

bildspråksteknik). 

 För att öka studiens reliabilitet spelas samtliga moment in med diktafon och 

redovisas i utförliga tabeller, de dialoger som explicit behandlar rasifiering 

transkriberas även. Att diktafonen inte var av bästa kvalitet och att barnen ibland 

pratade otydligt gjorde dock att det med inspelningen inte alltid gick att säkerställa 

vem som sa vad och vad de sa, vilket gör att all empiri inte kan registreras. 

 Under de första fokusgrupperna fick barnen sitta på pallar istället för på en 

filt, följaktligen drog dessa sannolikt uppmärksamhet från boken. Under fokusgrupp 

Bok 3 Grupp 2 måste momentet genomföras i ett rum där barnen efter ett tag blir 

distraherade av andra barn som leker, det kan ha påverkat diskussionen. Något annat 

som kan ha påverkat resultatet är externt bortfall. Under fokusgrupp Bok 3 Grupp 2 

blir Nellie plötsligt hämtad mitt under bokläsningen. Under fokusgrupp Bok 5 Grupp 

2 är Nellie sjuk och ersätts därför med en flicka med det fingerade namnet Alice. 

Under fokusgrupp Bok 6 Grupp 2 är Ida sjuk och ersätts också av Alice. Alice är 

ganska aktiv och pratar en del, hon leker helst med Nellie och Ida. 

 Eftersom intervjuaren och de intervjuade i fokusgrupp är medskapare i 

samtalet är det enligt Patel & Davidson (2011) viktigt att intervjuaren kan behärska 

språkbruk och kroppsspråk relevanta för de intervjuades sociala sammanhang. Under 

den första veckan av den verksamhetsförlagda utbildningen lär jag därför känna 

barngruppskulturen och skapar en relation till barnen som inte hämmar dem att prata 

med mig, jag försöker dock att inte låta detta ge mig förutfattade meningar inför 

barnens agerande i undersökningen. Att intervjuaren är erfaren och insatt i hur barn 

och pedagogiska praktiker fungerar påverkar också kvalitén i metodgenomförandet. 

Spontana uttalanden som görs av pedagogen under läsning av böckerna kan också 

påverka resultatet genom att hennes värderingar implicit kommer till uttryck. 

Bearbetningen av empirin visar dock att pedagogen har hållit sig verbalt värdeneutral 

och kommentarer under bokläsningen har handlat om att bekräfta barnens 
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kommentarer samt att med en rasneutral vokabulär sammanfatta innehållet i boken 

och ställa frågor för att koppla till barnens erfarenheter. 

 Något som också påverkar kvalitén i studien är att forskaren är engagerad och 

insatt i ämnet rasism och rasifiering och därför djupare kan analysera uttalandena 

utifrån kritisk rasteori. Det att forskaren själv är rasifierad, har ljusbrun hud och 

mörkbrunt hår och ögon, gör att hon även är kroppsligt insatt i vissa former av rasism. 

Barnen på förskolan märkte även av forskarens rasifiering, Viktor frågade under den 

första veckan varför forskaren var så brun och en flicka på en annan avdelning 

frågade varifrån hon kom. I undersökningen kan därför forskarens utseende ha 

påverkat barnens uttalanden och handlande. 

 Studien beskrivs utförligt för att andra ska kunna avgöra hur generaliserbara 

resultaten är för resten av den identifierade populationen, och även för andra 

populationer och kontexter. Genom den systematiska analysen, det vill säga stegvis-

deduktiv induktiv metod, kommer resultatet förhoppningsvis även få en begreppslig 

generaliserbarhet (Tjora 2012). 
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5  RESULTAT OCH ANALYS 
Här redovisas och analyseras studiens resultat. Det som behandlas är på vilka sätt 

barnen ger uttryck för medvetenhet om "ras" och hur deras attityder till rasifierade 

karaktärer förändras under de fyra veckorna med bokprat. 

 

5.1  Rasmedvetenhet 

I Grupp 1 är det fyra av fem som inte uttrycker rasmedvetenhet. I Grupp 2 är det 

istället en (samt den inhoppade flickan) av fem (sex). Deras preferenser verkar styras 

av andra faktorer istället. Alternativt kan inte uttalandena tillräckligt tydligt styrkas 

som rasmedvetna. De barn vars uttalanden tyder på en medvetenhet av 

kategoriseringar efter "ras" är Ida, Simon, Viktor och Ella i Grupp 2 och Vera i Grupp 

1. 

5.1.1  Skönhetsideal 
Under den första fokusgruppen säger Ida att hon inte vill vara Stanley (en rasifierad 

biroll) eftersom han är ful. Viktor fyller i Idas svar på pedagogens fråga vad det är 

som gör Stanley ful och säger att det beror på att han har bruna byxor. När 

pedagogen frågar om det är något mer som är fult med honom säger Simon "att han 

har brun hud också". Detta tyder på att Simon associerar brun hud, och därmed även 

rasifierade personer, till negativa kvaliteter som fulhet. Viktor visar sedan sin 

medvetenhet om kategorisering efter "ras" genom att säga "och hon har ju mä de" 

medan han pekar på Johanna (en rasifierad huvudroll). Efter det visar både Viktor 

och Ella sin preferens för vita genom att säga att de vill vara Sten (en vit biroll) samt 

alla i boken utom Johanna och Stanley (de rasifierade rollerna i boken). Två 

fokusgrupper senare säger Ella "för att hon är ful" när pedagogen medan hon läser 

frågar varför de tror att Pyret (rasifierad huvudroll) säger "inget särskilt". När 

pedagogen frågar varför hon är ful säger Ella "för att jag tycker det". Det är inte 

säkert att Ellas uttalanden visar på en rasmedvetenhet, att hon tycker Pyret är ful 

behöver inte bero på att hon är rasifierad, men eftersom de här kopplingarna mellan 

brun hud och fulhet är uppe i diskussion tidigare i gruppen är det mycket möjligt. 

 Under den andra fokusgruppen visar Ida rasmedvetenhet ifråga om hårfärg 

genom att associera ljust hår till skönhet. Ida säger att hon vill vara Alvdis (en vit 

huvudroll) för att hon är fin, när pedagogen frågar vad det är som är fint med henne 

säger hon "att hon har så ljust hår". Under den tredje fokusgruppen associerar Ida 

istället svart hår till skönhet. Hon säger att hon vill vara Pyret (en rasifierad 

huvudroll) för att hon är fin och har svart hår. När pedagogen frågar om hon inte 

tycker det är fint med gult hår säger hon "bådeoch gult å blandat". Under det andra 

ritmomentet syns Idas diversitetsfirande uppmärksammande av "ras" genom hårfärg 

ytterligare en gång då hon ritar syskonens hår i flera olika färger till skillnad från 

första ritmomentet då hårfärgen endast är blå
8
. 

5.1.2  Tolerans 

                                                 
8
Se Idas teckning efter Saga 2 i Bilaga3. 
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Under den femte fokusgruppen visar Viktor ytterligare en gång att han är 

rasmedveten. Han pratar först om nallarnas kläder, sedan uppmärksammar han att 

nallarna har olika hudtoner "fast den är lite mörkare och den är ljusare". När 

pedagogen frågar hur nallen ser ut, vad den hade på sig, väljer Viktor att åter igen 

fokusera på hudfärgen. Uttalanden och teckningar under det andra ritmomentet visar 

också på rasmedvetenhet. Viktor ritar pojken med brun hud till skillnad från det 

första ritmomentet då hudfärgen på pojken är orange. När barnen håller på att rita 

skrattar och säger Viktor "kolla på min, kolla på min, dom har bruna ansikten" och 

ritar två bruna ansikten som han sedan ritar över med grön och svart penna. När 

pedagogen frågar vad det gröna är säger han "inget, inget, nu ska jag göra buskarna" 

varpå han gör den sida han ritat på till baksida
9
. 

 Under det andra ritmomentet visar Vera för första gången rasmedvetenhet. 

Hon ritar två gröna flickor med röd kjol och en vit flicka med rosa klänning och gult 

hår samt en rasifierad pojke med blå tröja, bruna byxor och brunt hår. Vera förklarar 

bilden med att båda de gröna flickorna vill leka med den vita flickan, men ingen vill 

leka med den rasifierade pojken. Sen lägger hon till att trots det ska de gröna 

flickorna snart leka med den rasifierade pojken. Detta visar på en medvetenhet 

alternativt åsikt om att rasifierade pojkar har en lägre ställning i lekhierarkin än vita 

flickor
10

. 

5.1.3  Fokus 

Figur 1: Linjediagram över hur fokus på boken, vita karaktärer och rasifierade 

karaktärer förändras för de två grupperna under de sex fokusgrupperna. Fokus 

definieras som procentandel av alla uttalanden under en fokusgrupp som kodas som 

1, 4 eller 5 enligt Tabell 3. 

                                                 
9
Se Viktors teckningar efter Saga 1 och Saga 2 i Bilaga3. 

10
Se Veras teckning efter Saga 2 i Bilaga3. 
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Även en implicit medvetenhet om "ras" visar sig statistiskt med hjälp av 

fokusgrupperna. I en sammanställning av samtliga barns fokus under bokpraten syns 

en tendens att överlag fokusera mer på roller som är vita än på de som är rasifierade. 

Med tanke på att huvudrollerna i fem av de sex böckerna är rasifierade är denna 

tendens ännu tydligare. I Bok 4 är huvudrollerna vita och i överenstämmelse med 

den övriga tendensen syns då en topp i diagrammet i fråga om barnens fokus på 

boken. 

 

5.2  Attitydförändringar 

Här redovisas hur bilderböcker har bidragit till att förändra barnens uppfattningar om 

"ras". Genom att analysera de fem rasmedvetna barnens alla uttalanden under studien 

ifråga om åsikter och fokus synliggörs fyra olika typer av attitydförändring under de 

fyra veckorna. 

5.2.1  Utvecklar preferens för diversitet 
Första veckan visar Ida ingen rasmedvetenhet under ritmomentet då hon gestaltar 

syskonen med blå konturer och hår
11

. Under fokusgruppen vill hon vara en blond 

docka med förevändningen att den är fin. Dockan hon vill vara är en del i en 

"skrämselmaskin" och har därför en skelettmask över ansiktet och spyr blod och 

broccoli. Ida säger att hon inte vill identifiera sig med Stanley (en rasifierad biroll) 

eftersom han är ful. När Simon refererar det till Stanleys hudfärg säger Ida inte emot 

och när pedagogen frågar barnen om de vill vara Johanna (en rasifierad huvudroll), 

säger hon ”inte jag” efter att två av hennes vänner sagt detsamma. Detta kan tolkas 

som att det är just hudfärgen Ida refererar till när hon säger att Stanley är ful och att 

hon därför även anser att Johanna är ful och därför inte vill identifiera sig med henne 

heller. Eftersom Ida aldrig ger en förklaring till varför Stanley är ful kan det även 

tolkas som att hon påverkas av sina vänner att associera fulhet med hudfärg och 

därför även rata Johanna. Efter boksamtalet säger Ida däremot till pedagogen att hon 

visst vill vara Johanna. Detta kan tolkas som att hon antingen inte vågar stå för sin 

åsikt bland de andra barnen eller att hon ändrar sig på grund av moraliska eller andra 

skäl. Att bedöma av resten av Idas uttalanden är det nu hon ändrar sin attityd till 

rasifierade personer. 

 Andra veckan vill Ida vara Alvdis (en vit huvudroll) för att hon är fin och har 

så ljust hår, men vill vara kompis med Hamsa (en rasifierad huvudroll). Att Ida väljer 

att inte identifiera sig med någon rasifierad person under den här fokusgruppen kan 

bero på att det inte finns några rasifierade flickor i boken. Många av hennes 

uttalanden tyder på att hon är mån om att positionera sig utifrån vad som förväntas av 

hennes könstillhörighet. Under nästa fokusgrupp vill Ida istället vara Pyret (en 

rasifierad huvudroll) för att hon är fin och har svart hår. Men hon tycker fortfarande 

det är fint med gult hår. 

 Tredje veckan tycker Ida om och vill vara en rasifierad prinsessa och en 

flicka som dansar. Prinsessan gillar hon för att hon är fin, båda dessa flickor har rosa 
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Se Idas teckning efter Saga 1 i Bilaga3. 
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klänningar vilket kan ha påverkat hennes preferenser. Hon vill även vara en vit 

sjöjungfru med långt gult hår. Under nästa fokusgrupp tycker Ida om mamman (en 

rasifierad biroll) för att hon är fin och har rosa kläder och tofs. Det är möjligt att Ida 

associerar mamman i boken till hennes egen mamma eftersom hon säger att hon har 

likadana tofsar. 

 Fjärde veckan är Ida frånvarande under fokusgruppen. Under ritmomentet 

syns det att hon har tagit fasta på att det är fint med olika hårfärger då flickan 

gestaltas med lila, brunt och svart hår och pojken med orange, grönt, brunt och lila 

hår
12

. Ida har under de fyra veckorna utvecklat preferens för diversitet. Även Viktor 

tycks under ritmomentet visa preferens för rasifierade genom att ge pojken, som han 

under första ritmomentet gestaltade med orange hudfärg, brun hudfärg. Eftersom 

pojkens kläder gestaltas med Viktors favoritfärger svart och mörkblå tyder detta på 

en positiv attityd till brun hudfärg
13

. 

Figur 2: Diagram över Idas utveckling av åsikter och fokus under de sex 

fokusgrupperna. De av Idas uttalanden som visar positiva och negativa attityder till 

rasifierade karaktärer och vita karaktärer visas här. Fokus definieras som 

procentandel av alla Idas uttalanden under en fokusgrupp som kodas som 1, 4 eller 5 

enligt Tabell 3. 

 

 Diagrammen visar hur Idas negativa uttalanden om rasifierade karaktärer byts 

ut mot allt fler positiva. Efter det andra bokpratet fokuserar hon även mer på 

rasifierade karaktärer än på vita.   

5.2.2  Utvecklar tolerans mot rasifierade 

                                                 
12

Se Idas teckning efter Saga 2 i Bilaga3. 
13

Se Viktors teckningar efter Saga 1 och Saga 2 i Bilaga3. 
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Första veckan tycks Vera visa preferens för vita eftersom hon ritar syskonen som vita 

med gult och rosa hår
14

. Under första fokusgruppen fokuserar hon och har åsikter 

endast om de vita rollerna trots att huvudrollen är en rasifierad flicka. 

 Andra veckan håller Veras preferens för vita i sig då hon endast fokuserar och 

har åsikter om dem, detta kan även bero på att det inte finns några rasifierade flickor 

i boken. Under nästa fokusgrupp Bok 3 behåller hon positiv attityd till vita, men 

fokuserar nu nästan lika mycket på rasifierade personer. Vera tycker om Maria (en 

ljust rasifierad, ungefär som pedagogen, biroll) för att "hon går till dörren och säger 

hej". 

 Tredje veckan handlar Veras uttalanden under fokusgrupp fortfarande mer om 

vita än om rasifierade karaktärer. Hon säger att hon vill vara sjöjungfrun (en vit liten 

biroll) men att hon tycker om de som dansar och pekar främst på en rasifierad flicka 

med uppsatt hår och rosa klänning. I den här boken spelar en prinsessa i rosa 

klänning och långt utsläppt hår biroll. Under den övriga förskolevardagen visar Vera 

ett stort intresse för prinsessor, men under fokusgruppen nämner hon inte ens 

prinsessan i boken. Detta kan bero på att prinsessan är rasifierad och därför inte 

uppfyller samhällets övriga skönhetsnormer. Under nästa fokusgrupp tyder Veras 

uttalanden på att hon ser den vita flickan, som egentligen är biroll i boken, som 

huvudroll istället för den rasifierade flickan. När pedagogen läst färdigt boken säger 

hon "vet du va jag vill va, jag vill va henne (pekar på vit biroll)". När pedagogen 

frågar vad hon gillade med henne säger hon "att han gådde därute å letade efter den 

andra nallen". Pedagogen svarar då med "ja, det var väl båda... jag vet inte, vem var 

det som tappade nallen, vem av flickorna var det?". Då säger Vera, efter att ett annat 

barn sagt att det var den rasifierade flickan, "jag tror henne, du, jag tror henne(pekar 

på vit biroll)". När vi gått tillbaka i boken och de andra barnen konstaterat att det var 

den rasifierade flickan säger Vera "men du, vet du vad jag tycker om mer 

då?(bläddrar)... att jag vill va med henne (pekar på vit biroll) tillsammans". När 

pedagogen frågar vad hon gillar med henne svarar Vera "att han (vit biroll) går till 

henne (vit flicka som vinkar) där". Hon uppfattar alltså boken som att det är den vita 

flickan som har tappat nallen och att den vita går till en flicka som vinkar till henne, 

när det egentligen är den rasifierade flickan handlingen utspelar sig kring. De 

anledningar Vera ger till att hon vill vara den vita flickan skulle också stämma in på 

den rasifierade flickan. När pedagogen frågar om Vera tror att den vita flickan ska 

leka med flickan som vinkar säger hon "nej med henne tillbådasammans" och pekar 

även på den rasifierade flickan. Om detta uttalande analyseras i förhållande till Veras 

"moralsaga" under fjärde veckan tyder det på att hon vid det här stadiet har utvecklat 

tolerans för rasifierade. 

 Fjärde veckan handlar de flesta av Veras uttalanden under fokusgrupp om de 

rasifierade huvudrollerna. Hon vill vara Lillskrot (en rasifierad huvudroll) för att hon 

ser glad ut. Det är oklart varför Vera här inte väljer att identifiera sig med eller tycka 

om den enda vita kvinnliga rollen i boken, men eftersom hon verkar vara medveten 

om skönhetsideal kan det bero på att kvinnan är kraftig. Under sista ritmomentet 

visar Vera sin tolerans för rasifierade personer genom en "moralsaga" om att neutralt 

                                                 
14

Se Veras teckning efter Saga 1 i Bilaga3. 
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färgade flickor vill leka med den vita flickan, men borde även leka med den 

rasifierade pojken
15

. Detta är en moralisk agenda som hon helt själv har läst in i 

uppgiften och som inte har alls att göra med det hon ombads att rita. 

Figur 3: Diagram över Veras utveckling av åsikter och fokus under de sex 

fokusgrupperna. De av Veras uttalanden som visar positiva och negativa attityder till 

rasifierade karaktärer och vita karaktärer visas här. Fokus definieras som 

procentandel av alla Veras uttalanden under en fokusgrupp som kodas som 1, 4 eller 

5 enligt Tabell 3. 

 

 Det vänstra diagrammet visar att en övervägande del av Veras åsikter handlar 

om vita karaktärer. Under det tredje, fjärde och i synnerhet det sista bokpratet 

uttrycker dock Vera positiva åsikter om rasifierade karaktärer. I det högra 

diagrammet syns också en ökning av fokus på rasifierade karaktärer, vilket kan tyda 

på att bilderböckerna har positiv inverkan på Veras uppfattning om "ras".   

5.2.3 Utvecklar negativitet mot rasifierade 
Första veckan visar inte Ella och Viktor någon tydlig rasmedvetenhet under 

ritmomentet. Ella ritar inte syskonen utan gestaltar istället gubben med brunt huvud 

och grön kropp/kläder, inga uttalanden tyder dock på att det färgvalet är medvetet 

eller genomtänkt
16

. Viktor ritar pojken i syskonparet med orange kropp och brunt hår, 

flickan gestaltas med rosa hår
17

. Den orangea och bruna färgen väljs medvetet 

eftersom Viktor säger ”sån färg måste han ha på kroppen" och ritar med orange 

penna. När han är på väg att rita pojkens hår säger han ”jag ska hitta brun”. Färgvalet 

kan bero på att Viktor vill göra pojken lik hans pappa eftersom han säger "sånt hår 

har min pappa också". Under fokusgruppen går Viktor från att inte uttryckligen se 

Stanleys(en rasifierad biroll) hudfärg och förklarar Idas kommentar att han är ful med 

att han har bruna byxor. När Simon säger att Stanley dessutom har brun hud 

                                                 
15

Se Veras teckning efter Saga 2 i Bilaga3 och utförligare beskrivning av situationen i kapitel 5.1.2. 
16

Se Ellas teckning efter Saga 1 i Bilaga3. 
17

Se Viktors teckning efter Saga 1 i Bilaga3. 
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konstaterar Viktor att även Johanna (en rasifierad huvudroll) har brun hud. Efter det 

gör Viktor klart två gånger att han vill vara alla utom Johanna och Stanley, det vill 

säga alla utom de två rasifierade rollerna i boken. Detta visar att Viktor utvecklar en 

negativ attityd till de rasifierade karaktärerna i boken. Det vill säga går från att 

uttryckligen inte uppmärksamma ras till att inte vilja identifiera sig med rasifierade 

personer på grund av deras konnotation till fulhet. Viktor har dock tidigare frågat 

pedagogen varför hon är brun vilket tyder på att han redan är rasmedveten, men det 

säger inget om hans tidigare attityd till rasifierade personer. Under fokusgruppen 

uttrycker Ella först endast åsikter om vita roller. När hennes kamrater tillsammans 

har konstaterat att det är fult med brun hud och att Johanna har det, vill hon inte 

heller vara Johanna utan Sten (en vit biroll). Ella säger däremot, efter att Viktor sagt 

att han vill vara alla i boken utom Johanna och Stanley, att hon vill vara alla. 

 Andra veckan sker en minskning av fokus på böckerna för både Ella och 

Viktor. De visar även en negativ attityd mot bokpratet och svarar "inget" eller 

"ingen" på pedagogens frågor. Under det andra bokpratet säger dock Viktor efter 

Simon att han vill vara Hamsa (en rasifierad huvudroll). När sedan Simon ångrar sig 

och inte vill vara Hamsa längre säger Viktor när pedagogen frågar vad han gillar med 

Hamsa "inget... ingen vill jag va". Efter att Simon vill vara Hamsa utbrister Ella att 

hon vill vara Alvdis (en vit huvudroll), att inte hon också vill vara Hamsa kan bero på 

att han är pojke och Alvdis ser ut som en flicka. Under Bok 3 visar både Ella, Viktor 

och Simon motstånd till bokpratet genom att jollra högt, resa sig upp och sätta sig 

med ryggen mot pedagogen. Detta kan antingen bero på en försvarsmekanism mot 

deras värderingar gentemot den rasifierade huvudrollen, trotsbeteende gentemot 

pedagogen eller att boken är lång och att de hellre vill leka. När pedagogen under 

bokläsningen frågar varför barnen tror att Pyret (den rasifierade huvudrollen) säger 

"inget särskilt" svarar Ella "för att hon är ful". Ella kan ha förknippat fulhet med 

något annat än hud- och hårfärg, men med tanke på uttalandena under det första 

bokpratet är det troligtvis en negativitet mot rasifierade personer som kommer till 

uttryck igen. Viktor vill inte vara någon i Bok 3 och svarar med en gång "nää" när 

pedagogen frågar om barnen vill vara Pyret. 

 Tredje veckan med Bok 4 sker det ett hastigt uppsving för fokus på boken 

både för Ella och Viktor (se Figur 4). Den här boken är den enda som inte är skriven 

utifrån en rasifierad persons perspektiv och har valts ut för att barnen inte ska 

genomskåda pedagogens agenda med bokpraten. Barnens uttalanden handlar dock 

främst om olika fordon i boken istället för om karaktärerna. När Viktor ser att Oscar 

(en vit huvudroll) kör bilen som han ville ha utbrister han glatt "åh den bilen ville jag 

ha...åh då är jag den killen" vilket kan betyda att han föredrar vita killar. Det är dock 

oklart vilken inställning Viktor har till bokens rasifierade karaktärer då det enda han 

säger om dem är "kolla prinsessan (en rasifierad biroll)". Bok 5 får Viktor och Ella 

att främst fokusera på nallarna, Viktor påpekar nallarnas olika hudfärg utan att ge 

uttryck för preferenser för den ljusa eller mörka nallen. Barnen fortsätter med att 

svara "ingen" eller "inget" på pedagogens frågor. Under den här veckan uttrycks få 

åsikter om karaktärer och det går därför inte att bedöma om Ellas och Viktors tidigare 

visade negativa attityder mot rasifierade personer håller i sig eller neutraliseras. 
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 Fjärde veckan minskar Viktor och Ellas fokus på boken igen (se Figur 4). De 

fortsätter att svara avvisande på pedagogens frågor och uttrycker inga tydliga åsikter 

om vita eller rasifierade karaktärer i boken. När pedagogen frågar vem de skulle vilja 

vara i boken, säger de först ingen, sedan säger Viktor "kanske den" och pekar på en 

gosedjurshund som inte har någon roll i bokens handling. Att samtliga huvudroller i 

Bok 6 är rasifierade kan påverka Viktors val att identifiera sig med en hund, det kan 

också vara andra okända faktorer som påverkar valet. Under ritmomentet väljer Ella 

att inte gestalta syskonen
18

. Viktor ritar två bruna ansikten på baksidan av pappret 

säger "kolla på min, kolla på min, dom har bruna ansikten" och ritar sedan över dem 

med grön och svart penna. När pedagogen frågar vad det gröna är säger han "inget, 

inget, nu ska jag göra buskarna" varpå han gör den sida han ritat på till baksida. Detta 

kan tolkas som en handling där Viktor testar ett förlöjligande eller exotifierande av 

rasifierade personer som sedan göms för pedagogen, genom att göra den till baksida. 

Att Viktor gör teckningen till baksida kan också bero på att han ändrar uppfattning 

om "ras" igen eftersom han sedan ritar en annan bild som kan tolkas som preferens 

mot rasifierade och beskrivs därför i kapitel 5.2.1
19

. 
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Se Ellas teckning efter Saga 2 i Bilaga3. 
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Se Viktors teckningar efter Saga 2 i Bilaga3. 
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Figur 4: Diagram över Ellas och Viktors utveckling av åsikter och fokus under de 

sex fokusgrupperna. De av Ellas och Viktors uttalanden som visar positiva och 

negativa attityder till rasifierade karaktärer och vita karaktärer visas här. Fokus 

definieras som procentandel av alla Ellas respektive Viktors uttalanden under en 

fokusgrupp som kodas som 1, 4 eller 5 enligt Tabell 3. 

 

 Diagrammen till vänster visar att Ella och Viktor gör negativa uttalanden om 

rasifierade karaktärer under de första tre bokpraten, andra bokpratet uttrycker Viktor 

även positiva åsikter om rasifierade, resterande bokprat uttrycker de inga åsikter om 

rasifierade karaktärer överhuvudtaget. Diagrammen visar därför att Ellas och Viktors 

uppfattningar om "ras" inte förändras under de resterande bokpraten. De högra 

diagrammen visar att Ella och Viktor fokuserar mer på de vita karaktärerna än de 

rasifierade under de första bokpraten. Under de sista bokpraten är fokus lite större på 

rasifierade karaktärer än på vita vilket kan tolkas som en begynnande utveckling av 

tolerans mot rasifierade karaktärer, men detta kan inte tillräckligt starkt styrkas som 

resultat eftersom de inte uttalar några åsikter om karaktärerna.      

5.2.4  Utvecklar neutralitet mot rasifierade eller behåller negativitet 
Första veckan visar Simon preferens för vita och negativitet mot rasifierade personer.  

Under ritmomentet gestaltar han pojken med rosa armar, vilket kan tolkas som 

preferens för vita, men kan också vara en slumpmässigt vald färg. Under 

fokusgruppen säger Simon att han tycker att det är farliga saker i boken och att han 

vill vara dockan (en vit livlös karaktär som är del av en "skrämselmaskin") för att 

den är farlig. När Ida säger att Stanley (en rasifierad biroll) är ful och pedagogen 

frågar vad det är som är fult med honom ger Simon förklaringen att han har brun hud. 

Detta kan vara en följd av Viktors kommentar om att Stanley är ful för att han har 

bruna byxor. Simon kan ha accepterat barngruppens uppkomna regel om kopplingen 

mellan brun och ful och därför också logiskt uträknat inkluderat hudfärg i regeln. Att 

Simon uttrycker negativitet mot brun hudfärg beror dock troligtvis utifrån ett CRT-

perspektiv på att han redan har uppfattat de globala skönhetsnormerna för hudfärg. 

Resten av bokpratet uttrycker han inga åsikter till skillnad från andra barn som 

uttrycket negativitet gentemot rasifierade. 

 Andra veckan minskar Simons fokus både på boken och på vita karaktärer (se 

Figur 5). Under Bok 2 fokuserar han först på pappan (en vit huvudroll) sedan säger 

han att han vill vara Hamsa (en rasifierad huvudroll) för att han gillar honom och för 

att han tycker att han är läskig. Eftersom Hamsa inte gör någonting i boken som kan 

kopplas till läskighet tyder detta på att Simon är medveten om negativa egenskaper 

som associeras till rasifierade personer, men att han väljer att vända det till en 

eftersträvansvärd egenskap istället. När pedagogen frågar vad det är som är läskigt 

med Hamsa säger Simon "eh... inget". Strax efteråt när Ella säger att hon inte vill 

vara någon i boken har Simon ångrat sig och säger även han att han inte vill vara 

någon i boken. Under nästa fokusgrupp visar Simon motstånd till situationen genom 

att jollra, resa sig upp, uttrycka att det är tråkigt, boken är lång och att han inte vill 

säga något om boken. 
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 Tredje veckan ökar Simons fokus återigen på boken men han håller låg profil 

när det gäller att uttala åsikter om karaktärer (se Figur 5). Under Bok 4 gör han 

endast ett uttalande om en vit karaktär och under Bok 5 ett uttalande om en rasifierad 

karaktär. Eftersom han fortfarande gör uttalanden om övrigt i boken kan denna 

tystnad bero på att han inte har något intresse av eller kan identifiera sig med 

karaktärerna i böckerna. Men troligtvis beror det på att han antingen döljer sin 

inlärda attityd till rasifierade eller att han observerande undersöker vilka normer 

kring "ras" som gäller. 

 Fjärde veckan uttrycker Simon starkare att han hellre vill leka än läsa och att 

han hellre vill läsa än prata om boken. I slutet av fokusgruppen bläddrar Simon i 

boken och säger "jag tyckte den där lilla var fin" och pekar på en vit bebis på en liten 

bild som gör reklam för andra bilderböcker i samma serie. När pedagogen frågar vad 

det är som är fint med den säger han att han gillar bebisar. Detta kan tyda på en 

preferens för vita eftersom Simon inte uppmärksammar en rasifierad huvudroll i 

boken som även den är bebis. Under ritmomentet väljer Simon att inte illustrera 

syskonen. Följaktligen skulle det kunna konstateras att Simons negativitet mot 

rasifierade inte uttryckligen försvinner. 

Figur 6: Diagram över Simons utveckling av åsikter och fokus under de sex 

fokusgrupperna. De av Simons uttalanden som visar positiva och negativa attityder 

till rasifierade karaktärer och vita karaktärer visas här. Fokus definieras som 

procentandel av alla Simons uttalanden under en fokusgrupp som kodas som 1, 4 

eller 5 enligt Tabell 3. 

 

 Det vänstra digrammet visar att Simons preferens för vita karaktärer och 

negativitet mot rasifierade under det första bokpratet går över till positiva åsikter om 

rasifierade karaktärer under andra bokpratet. Resten av bokpraten minskar hans antal 

åsikter om karaktärer överhuvudtaget. Det högra diagrammet visar att Simon först 

fokuserar mycket på vita karaktärer för att sedan gå över till att knappt fokusera på 

karaktärer i boken överhuvudtaget.   



34 

 

5.3  Resultatsammanfattning 

Den här studien visar att rasmedvetenhet förekommer bland vita fyraåringar i vita 

förskolor i Sverige. Denna medvetenhet inbegriper också globala skönhetsideal och 

hierarkier i fråga om vem som får vara med och leka. De som är medvetna om "ras" 

föredrar först vita och vissa av dem visar negativa attityder till rasifierade personer. 

Överlag visar både Grupp 1 och Grupp 2 större fokus på de vita karaktärerna i boken 

än på de rasifierade. 

 Genom öppna bokprat i en rasneutral diskurs kring bilderböcker med 

rasifierade huvudroller, då pedagogen inte moraliserar eller värderar, kan barn 

antingen behålla sin rasomedvetenhet eller ändra sin attityd till rasifierade karaktärer 

enligt fyra olika modeller. Antingen utvecklar de preferens för diversitet, tolerans 

mot rasifierade, negativ attityd till rasifierade eller så behåller de negativ attityd eller 

neutralitet mot rasifierade karaktärer i boken. 
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6  DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Här följer en diskussion om studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. 

Resultatet diskuteras också i form av olika faktorer som kan beaktas vid utformandet 

av antirasistiska praktiker i homogent vita förskolor. Kapitlet avslutas med förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6.1  Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

Internationella studier, främst amerikanska, visar att treåringar visar rasmedvetenhet 

och att den ökar med åldern (MacNaughton 2006; Lam m.fl. 2003). I föreliggande 

studie uttrycker nästan hälften av de vita fyraåringarna rasmedvetenhet, vilket tyder 

på att tidigare internationella studiers resultat även gäller för svenska förhållanden. I 

likhet med MacNaughtons (2006) och Lams m.fl. (2003) resultat kommer det även i 

förliggande studie fram att barnen föredrar vita och en del visar negativa attityder till 

rasifierade personer. 

 Till skillnad från Enescos m.fl (2011) studie förändras barnens attityder i 

föreliggande studie intrapersonellt både positivt och negativt. Rogers & Mosley 

(2006) kommer fram till att antirasistisk littteracitet utvecklas i tre steg, barnen 

upptäcker först "ras", sedan upprätthåller de strukturen och till sist utmanar de den. 

Detta utvecklingsförlopp visar sig på två, alternativt tre, av barnen i föreliggande 

studie, medan två, alternativt tre, barn stannar vid att bekräfta strukturen. Rogers & 

Mosleys (2006) studie visar även att det bland barnen uppstår antingen en färgblind 

diskurs eller en vithet som norm diskurs. Även föreliggande studies resultat tyder på 

att de som utvecklar sin attityd till rasifierade positivt antingen får en 

diversitetsfirande färgblind attityd till rasifierade eller en tolererande vithet som norm 

attityd. 

 Lynn & Adams (2002) menar att rasneutrala diskurser i utbildningsväsendet 

upprätthåller rasdiskriminering. Föreliggande studie visar att antirasistiskt arbete med 

rasneutral diskurs kan synliggöra attityder bland hälften av barnen och leda till 

antingen en negativ attitydutveckling eller en färgblind eller vithet som norm diskurs 

bland dem. 

 

6.2  Strukturell rasism och förskolepedagogik 

MacNaughton (2006) menar att fördomar inte försvinner av sig självt eller av att barn 

blir exponerade för diversitet. Utifrån föreliggande studie diskuteras därför här 

faktorer som kan tänkas påverka vita barns rasmedvetenhet och rasistiska 

attitydförändringar och som förskolan kan påverka. Nämligen inbyggda normer i hur 

förskolans organisation är uppbyggd, material som barnen exponeras för på förskolan, 

pedagogens kompetens och värderingar samt vilka metoder som används. 

6.2.1  Organisation 
Lokala och globala normer som barnen exponeras för bygger enligt sociokulturell 

teori upp barnens tankemönster om vad som anses vara rätt och fel. I den lokala 
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situationen utmanas eller upprätthålls de globala normerna och lokala normer för en 

specifik situation skapas på så vis. I föreliggande studie synliggörs globala rasistiska 

värderingar när Ida säger att Stanley (en rasifierad biroll) är ful. Detta uttalande 

öppnar upp för diskussion i gruppen om de rådande skönhetsnormerna. Simons 

förklaring att fulheten beror på att han har brun hud gör att barn som ännu inte är 

medvetna om den allmänna kopplingen mellan mörk hudfärg och negativa 

egenskaper blir rasmedvetna. Att Viktor konstaterar att Johanna (den rasifierade 

huvudrollen) också är brun kan göra att det i gruppen sker en tyst överenskommelse 

om vilka som ingår i kategorin rasifierade. Viktor säger att han inte vill vara Johanna 

när pedagogen frågar. Eftersom det inte blir motsagt kan detta logiska bekräftande av 

den konstaterade globala normen att det är fult med brun hudfärg göra att 

värderingen reproduceras till den rådande lokala normen. Detta kan i sin tur vara en 

orsak till att även Ella och Ida bekräftar den rasistiska värderingen. 

 Att Ella sedan säger "jag vill vara alla" och Ida efter bokpratet viskar "ehm, 

jag vill vara Johanna ändå" och under resterande veckor verkar ha kvar denna 

positiva attityd till rasifierade kan bero på förskolans lokala norm om att man ska 

vara snäll mot alla. Vissa barn i föreliggande studie tycks försöka läsa av situationen, 

de andra barnen och pedagogen och hennes agenda: alltså vad som är rätt och fel i 

den aktuella kontexten. Och i det här fallet är det möjligt att Ella och Ida läser av 

situationen så att "vara snäll mot alla"-normen konkurrerar högre med de rasistiska 

värderingarna. Förskolans norm om att alla får vara med och leka kan även vara 

orsak till Veras attitydförändring som är tydligast i hennes "moralsaga" under det 

andra ritmomentet. 

 Enligt Aboud & Doyle (1996) kan fördomar mot rasifierade personer minska 

med mindre fördomsfulla kamraters inflytande. I föreliggande studie tycks kamraters 

inflytande istället påverka attityder till rasifierade karaktärer negativt. Det verkar som 

att kompisförhållanden med andra barn markeras genom att de delar åsikter med 

varandra. Detta syns tydligt bland de tre barnen som utvecklar negativ attityd till 

rasifierade. Under fokusgrupperna tycks de bland annat utveckla en tyst 

överenskommelse med varandra om att svara "ingen" eller "inget" på instrumentets 

frågeställningar. Uttalanden som "jag å Viktor vill va ingen", "Simon å jag vill ha..." 

och "vi tyckte inte om nåt" visar ytterligare hur gemensamma åsikter markerar 

kompisrelationer. 

 "Antidiscrimination"-pedagogiken menar att de idéer, institutioner och 

människor som producerar orättvisor behöver förändras (MacNaughton 2006). För 

att förebygga strukturell rasism är det därför verksamt att förskolor granskar de 

lokala normerna så att de inte reproducerar de globala rasistiska och andrafierande 

normerna. Studien visar att negativa attityder till rasifierade karaktärer kan 

reproduceras och upprätthållas i kamratgrupper. För att ge bättre förutsättningar för 

antirasistiskt arbete kan det därför vara viktigt att förbereda barn för att ibland gå 

utanför sin grupp och falsifiera information därifrån och bilda en oppositionell åsikt. 

Detta kan till exempel göras genom att organisationen är formad så att barnen ingår i 

flera olika grupper och på så sätt får möjlighet att skapa en mer självständig identitet. 

6.2.2  Material 
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Lilletvedt (2011) visar att material i norska förskolor har en överhängande 

representation av vithet. Om det även gäller i svenska vita "ras"segregerade förskolor 

betyder det att rasistiska globala värderingar som har internaliserats av barnen aldrig 

får tillfälle att synliggöras och utmanas i förskolan. Föreliggande studie visar att en 

del barn ändrar sina attityder positivt till rasifierade karaktärer under en månad med 

högläsning av bilderböcker med positivt presenterade rasifierade huvudroller. Att 

utforma förskolors miljö med material som normaliserar rasifierade synes därför vara 

verksamt för att främja positiva attitydförändringar till rasifierade. För att inte 

förstärka föreställningar om rasifierade personer som "de andra" med icke önskvärda 

egenskaper kan material väljas ut så att positiva bilder av rasifierade, som inte är 

kulturellt stereotypa, presenteras. Eftersom studiens resultat visar att karaktärer som 

uppfyller könsstereotypa attribut ofta ges positiva åsikter av barnen är det även 

fördelaktigt att till en början exponera barn för bilder på rasifierade som bekräftar 

genusnormer. En del barn i studien utvecklar negativa attityder när de blir 

exponerade för rasifierade karaktärer i bilderböcker. När en förskola introducerar 

antirasistiskt material är det därför verksamt att pedagogerna är beredda på hur de 

ska hantera rasistiska uttryck. 

6.2.3  Pedagog 
"Antidiscrimination"-pedagogiken menar att man ständigt ska upptäcka och utmana 

diskriminering för att främja små barns respekt för mångfald (MacNaughton 2006). I 

föreliggande studie bidrar pedagogen till att synliggöra rasistiska värderingar genom 

att ställa olika följdfrågor till barnens svar från instrumentet. Att pedagogen följer 

upp Idas uttalande om att Stanley (en rasifierad biroll) är ful med "tycker du Stanley 

är ful, jaså, vad är det som är fult med honom" öppnar upp för ett synliggörande av 

värderingar om hudfärg även för de barn som ännu inte är medvetna om de globala 

normerna. Pedagogen öppnar även med frågan "men, skulle ni inte vilja vara Johanna 

då?" upp för antingen ett bekräftande eller utmanande av de samhälleliga normerna. I 

enlighet med metoden låter pedagogen dock alla åsikter vara oemotsagda. Om en 

pedagog inte är medveten om hur globala rasistiska normer tar sig uttryck är det svårt 

att synliggöra och utmana dessa uttryck. Som kan ses i Mosley´s (2010) studie är det 

därför en lång process för vita pedagoger att med hjälp av litteratur aktivt arbeta med 

antirasism. Det beskrivs hur pedagogen utvecklar sin antirasistiska litteracitet genom 

praktik och reflekterande med mentor. 

 När fyraåringar redan hunnit samla på sig preferenser för vitheten kan man 

fråga sig hur pass djupt rotade vuxnas omedvetna rasistiska värderingar sitter och om 

det går att jobba med värdegrundsarbete med fokus på rasism med vita lärare. Att 

vara rasifierad är däremot ingen garanti för att inte ha rasistiska värderingar, det finns 

internaliserad rasism och rasism mot andra grupper. En rasifierad pedagog skulle 

dock kunna, om hen även uppfyller andra kriterier, gynna barns uppfattningar av 

rasifierade personer i allmänhet. Att Ella och Ida har upptäckt att även pedagogen är 

rasifierad kan vara en orsak till att de ångrar sig i fråga om att inte vilja vara 

rasifierad person. De kanske inte vill såra eller äventyra förhållandet till pedagogen. 

Veras vilja att visa positiv attityd gentemot pedagogen kan också vara en orsak till 

hennes attitydförändring eftersom hon under det tredje bokpratet säger att hon vill 

vara Maria (en rasifierad fröken som liknar pedagogen). 
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6.2.4  Metod 

I föreliggande studie förhåller pedagogen sig värdeneutral till barnens åsikter. De 

rasistiska globala normerna blir därför i vissa fall inte motsagda och reproduceras 

således till den lokala normen. Det finns olika sätt pedagogen kan markera att den 

rasistiska normen är "fel". Genom att auktoritärt avvisa barnens uttalande som 

omoraliska eller genom att diskutera maktstrukturer. Då är det viktigt med ett 

förtroendefullt och respektfullt förhållande till pedagogen så att barnen inte avvisar 

vad hen säger. 

 Om pedagogen kontrar barns rasistiska uttalanden med "så får man inte säga, 

alla är lika värda" eller liknande görs det klart vad som gäller i förskolans uttalade 

pedagogledda lokala norm. Risken med detta är dock att lärarens röst bara blir 

ytterligare en av alla motsägande röster, och summan kanske ändå adderas till 

negativa attityder till rasifierade personer. Eller att summan blir olika i olika 

situationer; i pedagogledda situationer är barnen antirasistiska och under fri lek är de 

rasistiska. Att arbeta med en metod som med en gång avvisar rasistiska uttalanden 

som omoraliska kan göra att globala rasistiska normer blir tabubelagda och därför 

inte heller får tillfälle att bearbetas och utmanas. Van Ausdale & Feagins studie (2001) 

visar att barn i förskolan agerar olika i fråga om "ras"upprätthållande beteende 

beroende på om pedagogen är närvarande eller inte och att de har en tendens att dölja 

aktiviteter kring tabubelagda ämnen för vuxna. 

 Föreliggande studie tyder på att lokala normer som "alla får vara med och 

leka" kan främja tolerans för rasifierade bland vissa barn. Problemet med tolerans är 

dock att det bygger på en andrafiering ett "vi" och "dom". Det är då bara subjektet 

"vi" som kan inneha goda värderingar i form av solidaritet med "dom" de andra 

objekten. För att motverka andrafiering kan förskolan därför aktivt arbeta för att göra 

rasifierade personer till subjekt. Mabry & Bhavnagri (2012) föreslår en del strategier 

för främjandet av barns perspektivtagande med hjälp av böcker
20

. 

  

6.3  Slutsats 

Det räcker alltså inte att läsa böcker med rasifierade personer som protagonister med 

efterföljande bokprat under en månad för att bli av med barns negativa attityder till 

rasifierade personer och preferens för vita. Dock har det inverkan på vissa barns 

attityder vilket visar att det skulle vara fördelaktigt med mer antirasistiskt arbete 

bland små barn. Att arbeta mot strukturell rasism i vita "ras"segregerade förskolor 

kan utifrån ett CRT-perspektiv och en "Antidiscrimination"-pedagogik
21

 handla om 

att normalisera rasifierade personer, skapa ett "vi" som inbegriper både rasifierade 

och vita samt att låta barnens rasistiska attityder komma upp till ytan så att de kan 

utmanas. Det främsta målet är alltså inte att antirasistiskt arbete ska förstärka vita 

personers duktiga och inkluderande subjekt utan att ge så många motbilder till den 

rasistiska normen som möjligt så att en lokal antirasistisk norm kan bildas och sedan 

förbereda barnen för den globala normen och lära ut strategier för att utmana den. 

                                                 
20

Se Mabrys & Bhavnagris (2012) förslag till strategier för barns perspektivtagande i kapitel 2.3.2. 
21

Se förklaring av CRT-perspektivet och "Antidiscrimination"- pedagogiken i kapitel 2.4. 
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Läroplanen (Skoverket 2011) nämner inga mål om att varken synliggöra eller utmana 

vardagsrasism och strukturell rasism i den svenska förskolan, vilket föreliggande 

studie pekar på att det för att följa de mänskliga rättigheterna om allas lika värde 

skulle behövas. 

 

6.4  Fortsatt forskning 

Föreliggande studie visar att en del fyraåringar i svenska förskolor är medvetna om 

"ras" och har tagit till sig samhällets rasistiska värderingar. Det saknas dock studier 

på vilka faktorer som kan få barn att utmana dessa strukturer. Vad kan få barn att gå 

emot gruppen och emot normer? De "duktiga" barnen kan utmana globala normer 

genom att upprätthålla lokala normer. Men hur påverkar man då de barn som inte vill 

vara "duktiga"? Och vad händer med de "duktigas" värderingar när de inte vill vara 

"duktiga" längre eller utanför den lokala kontexten? Går det kanske till och med att 

uppfostra barn till att överhuvudtaget inte värdera? 

 Det skulle också vara intressant att undersöka om det går att arbeta med vita 

förskolebarns perspektivtagande med hjälp av Mabry & Bhavnagris (2012) 

föreslagna strategier. Något som också kan studeras är när man kan börja undervisa 

barn om orättvisa maktstrukturer och hur? Går detta att göra med vita barn utan att 

det bildas en vithet som norm diskurs? Det skulle också vara intressant med en mer 

omfattande forskning om hur informationsflöden och maktpositioner i barngrupper 

ser ut, vad gör att barn skapar ny och falsifierar gammal information? 

 Föreliggande studie fokuserar på antirasistiskt arbete bland vita barn men det 

är även en stor lucka i forskningen gällande pedagogiska insatser riktade mot att 

förstärka rasifierade barns självbild. Det saknas forskning om hur barns olika 

strategier för att hantera sin position i den vita hegemonin och för att kämpa för lika 

förutsättningar och mot en fortsatt rasifiering kan stödjas av förskolan. 
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Saga 1 

Det var en gång två syskon, en flicka och en pojke som bodde med sina föräldrar i en 

liten stad. Syskonen var söta som karameller, vackra som prinsar och prinsessor och 

snälla som änglar. De tyckte om att springa ute och leta efter blommor och fjärilar 

eller att vara hemma och hjälpa till att laga mat och städa. 

En solig dag när syskonen var ute och gick hörde de plötsligt något som prasslade i 

buskarna. 

– Vad kan det vara, sa pojken. 

– Vi går och tittar efter, sa flickan. 

Men innan de hunnit ta ett steg skuttade det ut en liten och lurvig hund ur buskarna. 

Hunden viftade på svansen och tittade stort på syskonen. 

Flickan klappade hunden och sa -jag undrar vems hund det är, det är säkert någon 

som har tappat bort den. 

– Se efter om den har något hundhalsband, där brukar det stå vems hund det är, sa 

pojken. 

Flickan tittade efter och mycket riktigt hade den ett halsband, och på insidan av det 

stod det ett nummer. 

– Det måste vara ett telefonnummer, utbrast flickan. 

– Ja, det är det säkert, vi måste hitta hundens ägare, sa pojken. 

– Vi tar med oss hunden hem och ringer vet jag, sa flickan. 

De gick hem med hunden i famnen och berättade vad som hade hänt för sina 

föräldrar. Föräldrarna tyckte också det var en bra idé att ringa numret på 

hundhalsbandet. Så de hjälpte syskonen att slå numret. 0742378294… 

– Hallå, svarade en mörk röst på andra sidan luren 

– Hej, sa syskonen och förklarade hela historien om hur de hittat hunden och 

halsbandet och telefonnumret. 

– Nämen!, det måste ju vara min Rulfa, hon smet ut i morse när jag glömde stänga 

dörren, jag har letat hela dagen efter henne, sa rösten på andra sidan luren. Jag 

kommer genast och hämtar henne. 

Medan syskonen väntade på att den riktiga ägaren skulle komma tog de hand om och 

lekte med hunden Rulfa. Och när ägaren tillslut kom sa han att syskonen var de 

snällaste och hjälpsammaste barnen han träffat. Och som tack för hjälpen skulle de få 

leka med Rulfa hur ofta de ville. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Saga 2 

Det var en gång två syskon, en flicka och en pojke som bodde med sina föräldrar i en 

liten stad. Syskonen var söta som karameller, vackra som prinsar och prinsessor och 

snälla som änglar. De tyckte om att springa ute och leta efter blommor och fjärilar 

eller att vara hemma och hjälpa till att laga mat och städa. 

En solig dag när syskonen var ute och gick såg de plötsligt något som lyste till i 

buskarna. 

– Vad kan det vara, sa pojken. 

– Vi går och tittar efter, sa flickan. 

Men innan de hunnit ta ett steg rullade det ut en lysande röd liten boll ur buskarna. 

Bollen log mot syskonen och började plötsligt studsa upp och ner. 

Pojken tittade vänligt och förundrat på bollen och sa -du var mig en speciell boll, 

som lyser röd och studsar av sig själv, jag undrar om du försöker säga oss något. 

– Det ser ut som att bollen blinkar åt oss att följa med, sa flickan. 

Bollen blinkade tre gånger till, sen studsade den iväg längs vägen. 

De snälla syskonen tänkte att bollen kanske ville ha hjälp med något, så de sprang 

efter



 

 

Bilaga3 

 

Teckningar efter Saga 1 Grupp 1: 

Hanna:                                                                 William:    

                                                          

Vera:                                                                 Oliver: 

 

Noah: 



 

 

Teckningar efter Saga 1 Grupp 2: 

Simon/Viktor:                                       Nellie: 

 

Ella: 

 

Ida: 

 



 

 

Teckningar efter Saga 2 Grupp 1: 

Hanna:                                                              Oliver: 

 

Vera: 

 

William:                                                            Noah: 



 

 

Teckningar efter Saga 2 Grupp 2: 

Simon:                                              Ida: 

 

Nellie:                                                          Ella: 

 

Viktor(framsida):                                            Viktor(baksida): 

 

 


