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Abstrakt 
Idag är rasism och främlingsfientlighet begrepp som dagligen berörs och debatteras 

överallt i samhället. Syftet med studien är att visa på ett antal lärares syn och tankar 

kring hur rasism och främlingsfientlighet kommer till uttryck i skolan samt hur lärarna 

ser på sin egen roll i relation till dessa fenomen. Frågorna som besvaras är: Vilka 

erfarenheter har lärare av rasism och främlingsfientlighet i skolan? Hur bemöter lärare 

rasism och främlingsfientlighet om sådant kommer till uttryck i skolan? I vilken 

utsträckning och på vilka sätt känner lärarna att de är förberedda på att bemöta rasism 

och främlingsfientlighet i skolan? 

 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet 

visar att lärarna i olik utsträckning har stött på eller relativt ofta stöter på rasistiska och 

främlingsfientliga åsikter i skolan. Vidare visar studien att det finns en samsyn när det 

kommer till bemötandet av dessa fenomen där diskussion och en undervisning med 

kulturella perspektiv är centralt. Slutligen berör studien lärarnas situation när det 

kommer till att bemöta rasism och främlingsfientlighet. Resultatet visar att de skiljer sig 

åt, vissa har goda förutsättningar för ett gott bemötande medan andra visar på 

motsatsen.     

 

 

Nyckelord 
Rasism, främlingsfientlighet, likabehandling, likabehandlingsplan, skola, undervisning, 

mångkulturalism.  

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Andreas Nordin som kommit med 

synpunkter, tips och nya infallsvinklar under hela arbetsprocessen. Vi vill även tacka 

personalen på Linnéuniversitetets bibliotek för sin hjälpsamhet och goda bemötande. 

Slutligen ett tack till de opponenter vi haft under hela processen.   
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1 Inledning 
 

Redan under våren 2014 väcktes tanken om ämne för denna uppsats. Detta på grund av 

att vi då tog del av en undersökning från Skolvärlden. Denna undersökning där 1250 

lärare deltog visade att så många som sextio procent av deltagarna uppgav att de hade 

stött på främlingsfientlighet i klassrummet och samtidigt visade undersökningen att 

cirka fyrtio procent ansåg att skolan inte lyckades hantera situationen.
1
 Siffrorna var för 

oss ingen överraskning, vi ser dagligen i de olika medierna hur debatten kring rasism 

och främlingsfientlighet tar ett stort utrymme, vilket har eskalerat ytterligare med 

Sverigedemokraternas framgångar i riksdagsvalet 2014 och de händelser som följt med 

detta. Att denna debatt och dessa åsikter även finns i skolan är således inget 

uppseendeväckande. Det som vi tidigt började diskutera var i vilka sammanhang och på 

vilket vis dessa åsikter framkommer i skolmiljön samt hur lärarna och skolan i stort står 

rustade för att bemöta detta. Något som vi anser bör vara av hög prioritet då det är en 

del av den svenska skolans grundpelare att arbeta emot ett exkluderande tänk som 

rasism och främlingsfientlighet innebär. Det är också detta som vi anser gör ämnet 

relevant, det ligger i tiden och vår tro är att lärarna i den svenska skolan i högre 

utsträckning än för ett antal år sedan kommer att få brottas med dessa frågor.   

 

Då vi vid detta läge utifrån Skolvärldens undersökning endast visste att det förekom 

rasism och främlingsfientlighet ute på landets skolor började vi diskutera olika 

inriktningar för att få en djupare kunskap om kontexten. Snart efter detta beslutade vi att 

intervjuer med ett antal lärare skulle ge oss en mer omfattande bild av hur de ser på sin 

situation när det kommer till rasism och främlingsfientlighet. Mycket av fokuset hamnar 

givetvis på skolan och i synnerhet lärarnas situation i skolan när det kommer till att 

bemöta dessa faktorer men vi anser också att studien har en bredare samhällelig 

relevans, då vi ser skolan som en avspegling av samhället i stort.  

 

Vi hoppas med denna studie kunna ge en bild av hur främlingsfientlighet och rasism 

verkar ute på skolorna samt hur lärarnas förutsättningar för att bemöta detta ser ut och 

hur de faktiskt bemöter det. Vår förhoppning är att läsare av denna undersökning får en 

bredare kunskap kring hur situationen för lärare i den svenska skolan ser ut när det 

                                                 
1
 Sex av tio lärare möter rasism i klassrummet, Skolvärlden, 2014 
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kommer till att bemöta rasism och främlingsfientlighet samt vad som faktiskt krävs för 

att förhindra att sådana här tankar får fäste hos eleverna.   

 

1.1 Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att redogöra för hur den svenska skolan över tid har förhållit 

sig gentemot rasism och främlingsfientlighet. Vi kommer också behandla rasism och 

främlingsfientlighet som begrepp.  

 
1.1.1 Styrdokumentens innehåll 

 

För att förstå hur skolan förhållit sig till faktorer som rasism och främlingsfientlighet är 

det av vikt att dels redogöra för hur arbetet med detta har sett ut under senare år samt att 

förklara styrdokumentens innehåll. Att skolan som institution ska verka för en öppen 

verksamhet där allas lika värde står i centrum slås fast omgående i dess värdegrund. 

Följande står att läsa: 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning […] Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser.
2
 

 

Det framhålls vidare att det mer internationaliserade samhället som vuxit fram ställer 

krav på människor att möta och inse värdet i en kulturell mångfald. Detta är något som 

skolan aktivt ska främja, exempelvis genom att till eleverna inte bara bidra med att en 

svensk identitet skapas, utan också en internationell sådan.
3
 Den svenska skolans 

avståndstagande från rasism och främlingsfientlighet är idag tydlig och det är inte bara 

ett avståndstagande som görs utan också ett krav på aktivt arbete emot dessa skeenden. 

 

Detta arbete har dock bedrivits på olika vis under historiens gång, det har varit mer eller 

mindre framträdande och fokus har legat på skiftande aspekter. Emma Arneback  

beskriver den svenska skolans arbete mot främlingsfientlighet på ett utförligt sätt i sin 

avhandling Med kränkningen som måttstock. Arneback delar in arbetet mot 

främlingsfientlighet i tre tidsperioder där den första kallas Den otydliga perioden och 

sträcker sig från Andra världskrigets slut fram till 1988. Under denna period har 

främlingsfientligheten en svag plats på den utbildningspolitiska agendan. Det som 

innehade högsta prioritet var problematiken kring mobbning. Främlingsfientligheten 

                                                 
2
 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämne för gymnasieskola 2011, Skolverket. S. 5. 

3
 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämne för gymnasieskola 2011, Skolverket. S. 6. 
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fick helt enkelt stå tillbaka, detta betyder dock inte att det inte förekom, det handlade 

helt enkelt om att det inte var prioriterat.
4
 

 

Under slutet av 1980-talet började frågan kring främlingsfientlighet bli aktuell i den 

svenska skoldebatten, perioden 1989 till och med 2005 kallar Arneback för Den 

prövande perioden. Det är under denna period vi kan se hur främlingsfientligheten och 

arbetet emot detta ges utrymme i de nationella direktiven kring svensk skola. I 

läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 går det att läsa att skolan ska möta främlingsfientlighet 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Detta var ett viktigt första steg som 

skulle komma att bana vägen för kommande insatser och riktlinjer. Det som betonas är 

kommunikationen, att ökad kunskap ska överbrygga fördomarna och att inte förhålla sig 

passiv gentemot eventuell rasism och främlingsfientlighet. Perioden är 

experimenterande, det söks efter olika tillvägagångssätt för att hitta ett gynnsamt sätt att 

arbeta med faktorerna. Huvudfokus läggs dock på det kommunikativa, att pedagogen 

dels måste vara  auktoritativ i sammanhanget, den som sitter på kunskapen medan 

eleven är åhöraren. Det betonas dock att om en god kommunikation ska uppstå så måste 

pedagogen också vara öppen för eleverna, lyssna på deras åsikter, helt enkelt fungera 

som en åhörare.
5
 Perioden fortskrider med ett ökat fokus på frågorna kring rasism och 

främlingsfientlighet. Det sätts igång flera projekt för att främja arbetet, det handlar om 

att läromedel ska granskas så att de förhåller sig väl till värdegrunden, det kommer ut ett 

flertal skrifter som syftar till att vägleda pedagogerna i arbetet mot rasism och 

främlingsfientlighet. Detta till trots finns det en stark kritik som menar att det inte görs 

tillräckligt. Detta leder till att skolan byter inriktning i sitt arbete. Den tidigare 

interkulturella teoribildningen, med kommunikationen som sitt huvudmål byts ut mot en 

kritisk rasteori. Tanken blir nu att skolan ska ha kunskap om rasism och tillförskaffa sig 

ett antirasistiskt förhållningssätt. Det handlar i praktiken om att exempelvis 

antirasistiska utbildningspaket togs fram och implementerades i den svenska skolan.
6
 

 

Den tredje perioden kallas Den reglerande perioden och började vid 2006 och håller på 

än idag. Det som startar denna period är införandet av Lag om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Det har som 

tidigare nämnts skett ett skifte från kommunikation till att det nu är en lag som ska 

                                                 
4
 Arneback, 2012. S. 16.  

5
 Arneback, 2012. S. 17-18.  

6
 Arneback, 2012. S. 19. 
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förhindra ett oönskat beteende. Upp till denna lagen bestäms det vidare att varje skola 

nu måste se till att det bedrivs ett konsekvent arbete mot rasism, främlingsfientlighet 

och diskriminering. Arbetsprocessen och hur skolan arbetar med faktorerna ska på varje 

skola gå att läsa i en likabehandlingsplan. Arneback beskriver det som att allting har 

blivit mer juridiskt, vilket medfört att begrepp som rasism och främlingsfientlighet har 

fått stå tillbaka. Inte för att de är inaktuella utan på grund av de nu innefattas i nya 

språkliga kategorier vilka tillkommit. Katastrofen på Utöya bidrog ytterligare till att 

frågan kring rasism kom på agendan och ett beslut togs om att nationellt arbete skulle 

bedrivas mot all form av våldsförespråkande extremism.
7
 

 
1.1.2 Främlingsfientlighet och rasism som begrepp 

 

För studiens syfte är det viktigt att föra en diskussion kring begreppen 

främlingsfientlighet och rasism. Rasism och främlingsfientlighet kan vara verksamma 

inom flera olika arenor i samhället och det är därför av vikt att visa på olika definitioner. 

Vi kommer att diskutera begreppen för att ge en historisk förklaring och en politisk 

förklaring med grund i Statens offentliga utredningar samt en mer vetenskaplig 

diskussion av begreppen.  

 

Historiskt menar Fredrickson att överskattningen av den egna gruppen och 

nedvärderingen av andra inte är något nutida påfund. Fredrickson konstaterar att rasism 

aldrig ser likadant ut i olika länder utan att det har ett samband med att söka en nationell 

identitet, alltså en samhörighet, vilket varierar med landets historia. Även då rasism har 

funnits länge så utkristalliserades det under slutet av 1800-talet och i början av 1900-

talet. Fredrickson menar att det till en början var diskrimineringen av svarta i USA och 

judarna i Tyskland som möjliggjorde expansionen av rasismen, som blev en ideologi i 

de två samhällena.
8
 Användningen av begreppet främlingsfientlighet och rasism är en 

mer nutida företeelse. Fredrickson gör en uppdelning där rasism definieras som ett 

betraktande av kulturella skillnader som ”medfödda, outplånliga och oförändliga”
9
 som 

ger upphov till en inbillad gemenskap med grund i hudfärgen, exempelvis den ariska 

rasen, eller ett tänk om en fornhistorisk överhöghet, exempelvis den ariska myten. Han 

menar att rasism är ett brett begrepp som ger stöd åt en rasordning som baserar sig i 

                                                 
7
 Arneback, 2012. S. 21-22. 

8
 Fredrickson, 2003 S. 73.  

9
 Fredrickson, 2003. S. 18-19.  
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naturlagar eller guds vilja.
10

 Begreppet främlingsfientlighet definieras som en 

reflexmässig känsla av ovilja mot en främling. Fredrickson beskriver det som att 

främlingsfientlighet kan vara grunden till rasism, men att rasism egentligen är något 

mycket mer än främlingsfientlighet.
11

  

 

Statens offentliga utredningar har gjort ett antal olika klarlägganden som definierar 

begreppen rasism och främlingsfientlighet. Utredningen Mångfald mot enfald definierar 

främlingsfientlighet som känslor som uppkommer inför eller gentemot andra. Känslorna 

kan variera i styrka och yttra sig på olika sätt i form av ovilja, rädsla eller hat.
12

 Rasism 

är enligt utredningen ett begrepp som beskrivs som ”en föreställning om den egna 

gruppens överlägsenhet och en uppfattning om att det finns biologiska skillnader mellan 

folkgrupper som gör det motiverat att dela in dessa i mer eller mindre värda”.
13

 Denna 

definition av rasism ger begreppet ett politiskt ställningstagande som grundar sig i en 

ideologisk uppdelning. Definitionen av främlingsfientlighet berör de etiska och 

kulturella skillnaderna som är baserad på ett psykologiskt ställningstagande i form av 

känslor. 

 

Utredningen Det blågula glashuset diskuterar strukturell rasism bland annat i 

utbildningsväsendet. Skolan ska fungera som en utjämnande instans där alla oberoende 

av kön, bakgrund och etnicitet ska få de resurser som behövs. Utredningen drar 

slutsatserna att segregerade skolor ges mindre resurser, vilket motverkar integrationen.  

Det uppkommer också att kränkningar som är av rasistisk och främlingsfientlig art 

sällan motarbetas. Denna strukturella rasism är enligt utredningen  belägen på många 

fler arenor i samhället och uppmärksammas sällan, på grund av att majoritetskulturen är 

svensk. Problematiken med den strukturella rasismen i skolan är att den följer eleverna 

efter skolan vilket bidrar till svårigheter för eleverna att komma vidare ut i samhället.
14

 

 

En senare utredning är Främlingsfienden inom oss som beskriver en annan syn på 

begreppen. Rasism och främlingsfientlighet är två begrepp som ofta används 

tillsammans. Rasism som begrepp behöver inte innebära de biologiska skillnaderna som 

är mellan individer. Det finns ett samlingsbegrepp, vardagsrasism, som kan användas 

                                                 
10

 Fredrickson, 2003. S. 19.  
11

 Fredrickson, 2003. S. 19-20.  
12

 SOU 1989:13. S. 19. 
13

 SOU 1989:13.S. 19. 
14

 SOU 2005:56 S. 241. 
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för diskriminering mot främlingar i vardagssituationer. Definitionen konstaterar att det 

rör sig om en känsla gentemot de etniska och kulturella skillnaderna och innebär att det 

är endast känslorna inför en främling som är främlingsfientlighet. Det finns en 

främlingsfientlighet som existerar i tal, skrift och handlingar som är ideologiskt grundad 

men inte i de biologiska föreställningarna.
15

 Slutsatsen är att främlingsfientlighet kan 

användas som ett paraplybegrepp för all form av intolerans mot grupper, det kan avse 

såväl biologiska, kulturella som religiösa skillnader. 

 

Nationalencyklopedin definierar främlingsfientlighet som avståndstagande från eller 

fientlighet mot främlingar, främst på grund av kulturella skäl.
16

 Medan rasism definieras 

som en ideologi som utifrån rastillhörighet klassificeras in i en hierarki med tanken att 

det finns en överlägsen ras.
17

 Den definitionen av begreppen beskriver Emma Arneback 

som en snäv definition av begreppen som är vanlig i Sverige. Vidare beskriver 

Arneback hur andra länder har en bredare definition där det som med den svenska 

definitionen beskrivs som en kulturell främlingsfientlighet istället beskrivs som en 

kulturell rasism. Svenska forskare har länge fört en diskussion kring att använda den 

bredare definitionen av rasism för att undvika att högerextrema partier ska separeras 

från rasismen enbart för att partiernas åsikt ges en annan benämning.
18

 

 

1.2 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi behandla rasism och främlingsfientlighet som vetenskapligt 

begrepp och hur man ser på begreppen ur forskningssynpunkt. Vår vilja är att visa på 

hur forskningsfältet gällande rasism och främlingsfientlighet kopplat till skolan ser ut 

både nationellt och internationellt.  

 
1.2.1 Rasism och främlingsfientlighet som vetenskapligt begrepp 

 

För att få en bild av hur rasism och främlingsfientlighet diskuteras i forskningen ska vi 

ge en överblick av några studier som diskuterar begreppen. Mulinari, Molina och de los 

Reyes beskriver rasism som en social funktion. De menar att det inte finns någon 

biologisk skillnad mellan olika människor och att detta är en enhetlig tanke i samhället, 

alla vet att olika raser inte existerar. Däremot används ”ras” som ett maktmedel både 

globalt och lokalt. Den sociala konstruktionen av ras, menar de los Reyes, Molina och 

Mulinari, har en stor inverkan på de materiella villkoren för många människor. 

                                                 
15

 SOU 2012:74. S 57.  
16

 Nationalencyklopedin, främlingsfientlighet.  
17

 Nationalencyklopedin, rasism.  
18

 Arneback, 2012. S. 26.  
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Begreppet producerad av organisationer, marknader och institutioner som styr 

produktionen och konsumtionen. Vidare diskuterar de los Reyes, Molina och Mulinari 

att det finns en stor fara att benämna det som främlingsfientlighet eftersom det innebär 

att man skjuter på en problematik som grundar sig i frågor om ras, vilket fördröjer 

åtgärderna mot de rasistiska åsikterna.
19

  

 

Andrew Pilkington  har studerat hur rasism ter sig i universitetsmiljö och diskuterar den 

institutionella rasismen. Det finns ett samband mellan institutionell rasism och ”vithet” 

beskriver Pilkington. Den överlägsna ”vitheten” i universitetsmiljö uppmärksammas av 

minoritetspersonalen, men det är svårare för minoritetspersonalen att påverka 

situationen då den inte uppmärksammas hos den övriga personalen. Pilkington menar 

att även om det ska vara en institution som är liberal med likvärdiga chanser för 

samtliga studenter och personal så finns det en problematik eftersom de högsta och 

styrande personerna består av vita personer, därför kan problematiken gå obemärkt 

förbi. Eftersom problematiken inte uppmärksammas finns det en risk att det inte blir en 

förändring.
20

 Pilkingtons studie påminner om Ball, Rollock och Gillborns artikel som 

visar hur svårt det är för invandrare att komma in i ett samhälle. Studien som är 

genomförd i Storbritannien beskriver immigraternas upplevelser av att socialt röra sig 

uppåt i samhället.
21

 Immigranterna kom under 1950-talet då rasismen var som mest 

utbredd. Även om det kom immigranter som var vita så utsattes den svarta skaran 

immigranter för större rasism, eftersom dessa utgjorde en synlig minoritet. Artikeln 

visar på att ras och klass är två faktorer som samverkar och bidrar till hur klass fungerar. 

Detta är en form av rasism som finns i samhället och som exempelvis vid tider av 

ekonomisk kris framkommer tydligare. Dessutom förs det fram att det efter tre 

generationer fortfarande förekommer rasism, även om de blivit en del av samhället så är 

det enklare att utsättas för rasismen i ett samhälle som är dominerat av vita.
22

 De båda 

studierna visar på en stor svårighet för invandrare att bli en del i samhället. Detta kan ge 

konsekvenser så som att de inte känner en gemenskap och därmed bidrar till en 

segregation vilket är en bidragande orsak till rasism och främlingsfientlighet.  

 

                                                 
19

 De los Reyes, Molina och Mulinari, 2005. S. 314-315.   
20

 Pilkington, 2013. S. 242 
21

 Ball, Rollock och Gillborn, 2013. S. 943 
22

 Ball m.fl. 2013. S. 945 
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Rasismen och främlingsfientligheten som fysiskt uttryck i samhället har ökat efter 11 

septemberattentaten. Det har tagit sig uttryck i flertalet länder exempelvis har Frankrike 

förbjudit slöjor, Schweiz förbjöd minareter och i vissa stater är det otillåtet att upprätta 

moskéer.  Jones beskriver att dessa fysiska uttryck beror på en främlingsfientlighet, som 

beroende av uttryck kan delas in i tre olika grader.  Där den första graden av 

främlingsfientlighet beskriver invandrare som fundamentalt olika och där av bör 

samexistera till den extrema form där de ses som ett hot mot friheten.
23

 Det är därför av 

vikt att synliggöra detta i skolan, beskriver Jones, genom att visualisera det och ta 

exempel från den främlingsfientlighet som finns i samhället. Dessa budskap finns också 

i vissa textböcker som används i skolan, därför är det viktigt att ifrågasätta fenomenen 

för att eleverna ska få en nyanserad bild av dessa faktorer.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att rasism och främlingsfientlighet skiljer sig åt som 

begrepp och att det finns en risk att det uppkommer på samhälleliga arenor så som i 

skolan. Det är viktigt att vara uppmärksam på begreppen eftersom, precis som det har 

beskrivits ovan, kan det gå ouppmärksammat förbi om det finns en svensk 

majoritetskultur. Därav är det viktigt att uppmärksamma det och diskutera ämnet i 

skolan. Kopplat till vår studie som berör ungdomar är det än viktigare att ta upp det 

eftersom det är två komplicerade begrepp att resonera kring. Det finns en strukturell 

rasism som påverkar eleverna redan i skolan för att sedan fortsätta att påverka efter 

skolan i högre utbildningar och i yrkeslivet.  

 

1.2.2 Elevers syn på och attityd mot invandring  

 

Anders Lindströms verk Inte har dom gjort mej nåt skiljer sig i flera aspekter från vår 

undersökning men vi anser detta till trots att den är relevant att ta upp i den tidigare 

forskningen. Lindström har som syfte med sin avhandling att skapa en bild av hur 

ungdomar i två svenska samhällen (en bruksort och ett industrisamhälle) ser på 

invandring, flyktingar, rasister och rasism. Lindström har för att uppnå sitt syfte 

intervjuat ungdomar i de två utvalda orterna men också företrädare för skola och 

fritidsgård samt analyserat inlägg i den lokala tidningen som berör flyktingar och 

invandring
24

. Lindström kommer fram till att det mellan bruksorten och 

industrisamhället finns påtagliga skillnader i synen på flyktingar och invandringsfrågor. 

                                                 
23

 Jones, 2011. S.35.  
24

 Lindström, 2002. S. 4.  
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Detta förklarar han främst utifrån de skiftande strukturella förhållandena som finns 

orterna emellan. Det handlar om orternas historia, aktuella situation och dess 

framtidsutsikter. I industrisamhället är exempelvis en stor del av de intervjuade 

ungdomarna invandrare medan nästan ingen är det i bruksorten. Framförallt individens 

bakgrund är något som Lindström framhåller som väldigt avgörande för inställningen. 

Respondenterna i industrisamhället har som tidigare nämnts en större erfarenhet av 

flyktingar och invandrare. Lindström menar dock att det inte finns ett enkelt samband 

mellan om det finns en närhet eller distans gällande hur inställningen gentemot 

invandring ser ut. En nära kontakt med invandringen kan lika gärna leda till en god 

inställning som en negativ, eller både och från samma person. Här spelar det 

individuella kulturella kapitalet en avgörande roll. Det för oss kanske mest intressanta 

resultatet som Lindström kommer fram till är att skolan i sin roll som fostrare 

misslyckats. De intervjuade ungdomarna för fram en bild där skolan har brustit i att 

skapa en förståelse för agerandet gentemot flyktingar, invandrare, rasism och 

antirasism. Detta menar Lindström har sin grund i att det i skolan finns ett enkelriktat 

kommunikationsmönster samt brist på tid att lyssna och diskutera med eleverna kring 

dessa frågor. Ytterligare resultat är skillnaden mellan könen. De intervjuade pojkarna 

uttryckte sitt missnöje på ett öppet och tydligt vis, detta gjorde inte flickorna. Hos 

flickorna fanns det ett visst missnöje men det fanns också en större förståelse för 

flyktingars utsatta situation.
25

      

 

Den ökade demografiska heterogeniteten i USA är ett orosobjekt och utgångspunkten i 

Kumar, Seays och Karabenicks artikel.
26

 Den demografiska heterogeniteten kan ha 

betydande konsekvenser när det kommer till  elevernas förmåga att anpassa sig till ett 

mer kulturellt och socialt komplext samhälle. Artikeln tar upp perspektivet hur 

majoriteten av  elevernas affektiva och kognitiva reaktioner ser ut mot 

minoritetsgrupper. Undersökningen omfattar vita högstadieelevers sociala identitet, 

sociala kategoriseringar, självbilder och deras stereotypa inställningar mot etniska 

grupper från mellanöstern. Studien fokuserades på skolor som upplevt en stor 

demografisk förändring under de senaste tio åren, från en majoritet vita elever till en 

majoritet utländska elever från mellanöstern. Studien studerar också skolor som inte har 

genomgått någon större demografisk förändring. Här igenom studeras skillnaderna på 

                                                 
25

 Lindström, 2002. S. 182,184,187  
26

 Kumar, Seay och Karabenick, 2011. S. 347 



  
 

10 

de olika skolorna och elevernas tankar och beteende.
27

 Ett av resultatet som är intressant 

för vår studie visar att den numeriska majoriteten/minoriteten och de stereotypiska 

uppfattningarna samt sammandrabbningarna som blir mellan grupperna är viktigt för 

vilken grupp som känner sig inkluderad eller exkluderad. Det finns också stöd i att 

etiska och numeriska minoriteter har större risk för utsatthet som påverkar deras 

skolgång.
28

 Beroende på vilken skola som eleverna gick på fanns det också en olik syn 

på den etiska identiteten för de vita ungdomarna. Kontexten bidrar till vilken syn de har 

på sin identitet. Det som ofta tillskrivs den vita etniska identiteten är att den ses som 

oövervinnlig, privilegierad och tagen för given. Den synen på den vita identiteten fanns 

bara på en skola, den skolan hade ingen kontakt med utländska elever utom de få 

afroamerikaner som fanns i området.
29

 Området hade den vita identiteten som en 

självklarhet.
30

 Resultatet visar att kontakt med elever från en annan kultur skapar in- och 

ut-grupper, de stereotypiska tankarna och fördomarna kan öka även i nära kontakt. 

Däremot kan arbete för att skapa en ömsesidig tillit och förståelse mellan grupper 

motverka fördomarna. Vid sådana försök är det mer troligt att eleverna utvecklar empati 

och förståelse för kulturella skillnader.
31

 Studien visar att interaktionen med elever med 

andra kulturella arv är viktig i skolan för att skapa en förståelse.
32

 Däremot visar studien 

att på de skolor med blandat kulturella och etniska grupper hade inte arbetet förts under 

de förutsättningarna som krävs för att eliminera stereotypa uppfattningar och 

fördomar.
33

 

 

Elisabeth Elmeroths  artikel är också relevant att ta upp. Elmeroth undersöker elevers 

attityd till skillnader gällande etniskt ursprung och deras syn på hur skolor kan bygga 

upp ett positivt förhållningssätt till dessa frågor. För att uppnå sitt syfte har Elmeroth 

genomfört en kvantitativ undersökning där elever från gymnasiet har fått besvara ett 

antal frågor kring sin hållning till etnicitet, rasism och lärarnas arbete. Detta 

kompletterades med intervjuer av ett antal elever. I resultatet av undersökningen börjar 

Elmeroth med att redovisa elevernas förväntningar kring skolan.  Till att börja med 

ansåg en majoritet av de elever som besvarade frågorna att det i viss grad fanns 

rasistiska och främlingsfientliga tendenser på skolan. De elever som fick chansen att 

                                                 
27

 Kumar, Seay och Karabenick, 2011. S. 348 
28

 Kumar, Seay och Karabenick, 2011. S. 358 
29

 Kumar, Seay och Karabenick, 2011. S. 358 
30

 Kumar, Seay och Karabenick, 2011. S. 359 
31

 Kumar, Seay och Karabenick, 2011. S. 365 
32

 Kumar, Seay och Karabenick, 2011. S. 373-374 
33

 Kumar, Seay och Karabenick, 2011. S. 375 
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utveckla sina svar gjorde ett tydligt ställningstagande om att skolan aktivt och på ett 

tydligt vis ska ta avstånd ifrån all form av rasism. En stor del av eleverna tyckte också 

att all form av rasistisk propaganda helt skulle förbjudas, i detta inkluderas exempelvis 

rasistisk musik och kläder. Merparten av eleverna ansåg också att lärarna ska ha en 

aktiv roll i bekämpandet av främlingsfientlighet och rasism. Dock visade 

undersökningen att så inte var fallet då en del lärare uppfattades som väldigt aktiva 

medan andra var passiva.
34

 

 

Nästa del i resultatredovisningen behandlar attityden kring de etniska skillnaderna. 

Även i denna fråga är en klar majoritet av eleverna positiva till ett mångkulturellt 

samhälle. Elmeroth belyser också den aspekt att de elever som inriktar sig mot en högre 

utbildning är mer positiva. Detta tros bero på status, då de med inriktning mot vad som 

definieras som lägre utbildning försöker skapa sig en bättre självbild. Vilket leder till 

tankar kring vi och dem, där vi är svenskarna och dem är invandrarna.
35

 

 

1.2.3 Lärarnas roll i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet  

 

Ett viktigt påpekande som Elmeroth gör är att poängtera lärarens roll, vilket beskrivs 

som väldigt viktig i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Unga i synnerhet 

män söker efter en identitet och något att tillhöra, det är då lätt att dras åt det 

främlingsfientliga. Grupperna inom denna sfär erbjuder precis detta. Därför är det 

viktigt att läraren visar på andra alternativ, lyfter fram det positiva med mångkulturen 

och visar på ett alternativ som står i motsats till det främlingsfientliga. Dock menar 

Elmeroth att detta inte är något skolan kan göra själv, men hon slår samtidigt fast att 

skolan är en betydande institution när det gäller motverkandet av rasism och 

främlingsfientlighet.
36

 

 

Sabine Grubers avhandling Skolan gör skillnad är intressant för vår studie då den 

undersöker hur etnicitet uppkommer och upprätthålls. Vidare handlar det om hur 

individens uppfattning kring den egna kulturen och ursprunget blir en central del i 

skolans vardag och hur detta påverkar vilka referenser som markerar skillnader i skolan 

och vad som kommer till uttryck i sådana situationer. Gruber vill även undersöka hur 

                                                 
34

 Elmeroth, 2009. S. 342 
35

 Elmeroth, 2009. S. 342 
36
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etnicitet samspelar med andra sociala konstruktioner så som kön, klass och se hur 

skolpersonal utifrån dessa aspekter förstår, särskiljer och hanterar elever.
37

 Grubers 

undersökning visar att lärarna särskiljer eleverna utifrån aspekter så som etnicitet, kön 

och klass. Denna indelning och identifiering bidrar också till hur eleverna senare 

behandlas, Gruber lyfter exemplet kring om en flicka klär sig i ett väldigt urringat linne 

då skiljer sig lärarnas agerande beroende på om det är en svensk- eller en 

invandrarflicka. Uppdelningen av eleverna relateras ofta till antaganden om elevernas 

kulturella och nationella bakgrund. Detta kallar Gruber för kulturell rasism, individer 

blir fastlåsta i ett kulturellt fack på grund av antaganden, vilket kan liknas med det 

tidigare rastänkandet. Exempel på detta kan sägas vara när invandrarkillar attribueras en 

machokultur eller när romska elever antas ha en problematisk bakgrund. Gruber menar 

att det sammantaget handlar om en vardagsrasism, med detta menas inte extrema åsikter 

eller någon form av öppen rasism. Istället syftar det till ett handlande som leder till 

rasistiska konsekvenser. Det sker rutinmässigt och vanemässigt i vardagen. Dock är det 

inte desto mindre skadlig, ett sådant här beteende menar Gruber leder till den 

uppdelning av människor som beskrivits ovan och att dessa skillnader upprätthålls med 

allt vad det innebär i det långa loppet med skilda möjligheter etcetera.
38

 

 

Emma Arneback menar att det måste finnas en flexibilitet i lärarnas bemötande av 

hatiska uttalande. Arneback tar utgångspunkt i Deweys moralfilosofi som menar att 

erfarenheten av världen och interaktionen med andra skapar vanor som är grunden för 

moralen. Dewey menar också att trots att det är erfarenheten under uppväxten som är 

grunden för vår moral är inte människan fast i ett system. Genom reflektion kan 

erfarenheten förändra moralen och därigenom också samhället.
39

 Utbildningen kan bidra 

till att förstå andra människor och deras moral utifrån erfarenheter, interaktionen bidrar 

då också till utvecklandet av den egna moralen.
40

 Dewey menar att de fientliga åsikterna 

som existerar ofta finns på grund av brist på erfarenhet och kunskap. Rasism är en 

konsekvens av en kulturell isolering.
41

 Det finns en stor problematik kring de 

styrdokument som föreskriven gällande moral i styrdokumenten, eftersom den gällande 

moralen tillskriver alla situationer ett liknande scenario. Om, enligt Dewey, moralen är 

något som skapas genom interaktion, finns det en begränsning i att förskriva moraliska 

                                                 
37

 Gruber, 2007. S.  13, 32 
38

 Gruber, 2007. S. 201-202 
39

 Arneback, 2014. S. 269 
40

 Arneback, 2014. S. 272 
41

 Arneback, 2014. S. 273 
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handlingar. Eftersom var situation är unik finns det en svårighet att veta hur 

människorna kommer att reagera på situationen. Arneback menar i sin text att det 

handlar om var och vem, alltså vad det är som händer i den specifika situationen och 

vem det är som är med i rummet. Det är därför Arneback genom Deweys moral menar 

att det finns en risk att förskriva moralen i utbildningen, då det separerar den erfarenhet 

som både lärarna och eleverna besitter sedan tidigare. Det viktiga i det hela menar 

Arneback är att både skola som samhälle måste ha ett moraliskt ideal och en ambition 

för jämlikhet.
42

 Dewey vänder fokuset till hur personalen ska bestämma bemötandet 

baserat på den egna erfarenheten. Personalen på skolan bör inte se bort från de olika 

kontextuella faktorerna utan istället ta till sig dem. Genom att reflektera kring de olika 

möjligheterna och konsekvenserna som situationerna kan innebära. Arneback menar att 

det finns ett behov att använda moralen uppfinningsrikt för att kunna bemöta olika 

situationer. Lärarna måste ges utrymme att fundera över olika direkta bemötanden för 

att de ska utveckla en reflekterande moral och på så sätt kunna bemöta åsikterna i 

klassrummet.
43

  

 

1.2.4 Likabehandlingsplanernas innehåll i förhållande till rasism och 
främlingsfientlighet 

 

Emma Arnebacks avhandling Med främlingsfientlighet som måttstock inriktar sig på hur 

det planerande bemötandet av främlingsfientlighet ser ut i skolans 

likabehandlingsplaner. Arneback intresserar sig för vilka konsekvenser som de olika 

handlingsinriktningarna har för formuleringen gällande skolans uppdrag, lärarens ansvar 

och yttrandefriheten. Vidare intresserar hon sig också för hur likabehandlingsplanerna 

formulerar skolan som ett moraliskt och politiskt rum. Slutligen studerar Arneback vad 

eller vem som är subjektet i likabehandlingsplanerna, vilket ger möjlighet att undersöka 

vilka former av främlingsfientlighet som planerna är avsedda att bemöta.
44

  

 

Arneback beskriver skolans planerade arbete i fyra faser som vi anser är relevanta i vår 

studie eftersom en del av det givetvis kommer till uttryck i lärarens vardag. I 

likabehandlingsplanerna har Arneback kunnat urskilja fyra olika handlingsinriktningar. 

Den förmedlande handlingsinriktningen syftar till att förmedla kunskap för att 

förebygga och motverka oönskad kunskap och värderingar. Den demokratiserande 
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handlingsinriktningen innebär att eleverna genom en prövande kommunikation och ett 

inflytande ges kunskap av att vara med och medverka i en demokratisk process för att 

skapa engagemang och motverka ensidigt tänkande. Den relationella 

handlingsinriktningen menar att skolan kan förebygga främlingsfientlighet genom att 

skapa positiva relationer, för att minska risken att eleverna får en negativ egenrelation 

och på så sätt minska risken för främlingsfientlighet. Sist nämner Arneback normkritiskt 

tänkande där läraren och eleven ska få utrymme att kritiskt granska samhällsstrukturer 

och på så sätt motverka ensidiga föreställningar.
45

 Dessa fyra olika 

handlingsinriktningarna påverkar lärarnas situation och deras bemötande av 

främlingsfientligheten och rasismen.  

 

Den andra fasen, Gränssättning i skolan, anger hur likabehandlingsplanerna förhåller sig 

till främlingsfientliga uttryck och under vilka förhållande som dessa ska förhindras från 

att fortgå. Arneback konstaterar att den vanligaste formuleringen är ”förhindrande av 

kränkande behandling”, gränssättningen för vad som får verka i skolan är också 

avgörande för yttrandefriheten inom skolan. Gränssättningen har en central position i 

dokumenten och Arneback beskriver att det/den framstår som en måttstock som 

personalen ska väga sitt handlande emot.
46

 Den tredje fasen som Arneback beskriver är 

det Åtgärdande arbetet och den hierarkiska ordning som oftast förekommer. Den fjärde 

fasen benämns som Gränssättning för skolan, de regelmässiga ramarna för skolans 

arbete beskrivs utifrån olika lagar som reglerar bemötandet.
47

  

 

Arneback studerade de olika likabehandlingsplanerna genom att dela upp de i generella 

formuleringar och specifika formuleringar. Studien visar på att majoriteten av planerna 

var generellt skrivna. En konsekvens av den generella beskrivningen av kränkande 

behandling är att det skapar en vid spridning för att kunna bemöta de specifika 

händelserna. Vikten i att se varje händelse för sig och bemöta den rätt minskar när 

likabehandlingsplanerna är generellt skrivna. Däremot ser också Arneback det positivt 

att ingen form av kränkande behandling kommer i skymundan om den beskrivs i 

generella termer.
48
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En slutsats som Arneback kommer fram till är att likabehandlingsplanerna i stor 

utsträckning syftar till att bemöta den enskilde individen på en individnivå, istället för 

att bemöta och förändra diskriminering på en strukturell nivå. Som Arneback beskriver 

det fokuserar bemötandet på ”vem före vad, individ före struktur”.
49

 Bemötandet ger 

intryck att eleven skulle vara bärare av ”det onda”, medan skolan skulle vara bärare av 

”det goda”.  Arneback menar att det finns en avsaknad av normkritisk 

handlingsinriktning i de likabehandlingsplanerna som studerats, detta menar hon hade 

kunnat vara lösningen på att bemöta främlingsfientlighet och speciellt den 

exploaterande och exkluderande främlingsfientligheten. Som tidigare konstaterats ligger 

fokus på individnivå och då blir den exkluderande främlingsfientligheten bemött. För att 

bemöta den exponerande främlingsfientligheten krävs att bemötandet sker på en 

strukturell nivå, vilket inte likabehandlingsplanerna gör, detta medför att det är svårt att 

arbeta kring främlingsfientligheten och rasismen på ett strukturellt plan.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar  
 

Mot bakgrund av den utveckling som beskrivits ovan kring rasism och 

främlingsfientlighet samt skolans uppdrag att aktivt motverka dessa skeenden   är syftet 

med denna undersökning att nå en fördjupad förståelse av lärarens syn på, och 

erfarenhet av, rasism och främlingsfientlighet så som de kommer till uttryck i det 

kommunikativa samspelet i skolan. 

 

 

 Vilka erfarenheter har lärare av rasism och främlingsfientlighet i skolan?  

 Hur bemöter lärare rasism och främlingsfientlighet om sådant kommer till 

uttryck i skolan?  

 I vilken utsträckning och på vilka sätt känner lärarna att de är förberedda på att 

bemöta rasism och främlingsfientlighet i skolan?  

 

1.4 Disposition 
 

Denna uppsats är uppdelad i sju  kapitel. I kapitel 1 ges en bakgrundsbeskrivning kring 

begreppen rasism och främlingsfientlighet och även den svenska skolans förhållande till 

dessa fenomen. Vidare behandlas tidigare forskning kring rasism och 

främlingsfientlighet i skolan, både nationellt och internationellt. Detta leder slutligen 
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fram till vårt syfte och frågeställningar som avslutar kapitlet. Kapitel 2 behandlar våra 

teoretiska ansatser. Där redogörs för Deweys moralfilosofi, vår värdepedagogiska ansats 

samt begriplighet och hanterbarhet. Kapitlet beskriver också hur vi tänkt använda oss av 

vårt teoretiska ramverk i förhållande till vårt resultat. I kapitel 3 redogörs för vårt val av 

metod, den kvalitativa utgångspunkten behandlas. Kapitlet visar också hur vi gjort vårt 

urval, hur vi gått tillväga, etiska aspekter som vi förhållit oss till samt utformningen av 

intervjuguiden. Kapitel 4 är en redovisning av det material som inhämtats under 

intervjuerna. Kapitlet är uppbyggt i olika teman för att förtydliga för läsaren vad det är 

som behandlas. Syftet med detta kapitel är att ge en bild av hur den samlade bilden 

utifrån intervjuerna ser ut. I kapitel 5 analyseras det material som behandlats i kapitel 4. 

Här väver vi in det teoretiska ramverket och belyser materialet ur ett nytt ljus. Kapitel 6 

diskussionskapitlet, här diskuteras vårt analyserade resultat utifrån dels vår teori men 

också på ett mer fritt plan där vi knyter an till samhälleliga frågor och egna tankar som 

uppkommit i och med vårt resultat. Vidare berörs vårt forskningsresultat i relation till 

den tidigare forskning som vi gått igenom, detta för att se likheter och skillnader. Även 

möjligheter till vidare forskning berörs samt andra metodiska tillvägagångssätt som 

hade varit möjliga behandlas. I kapitel 7 visar vi på ett kortfattat sätt svaren på våra 

frågeställningar. Här framgår det vi kommit fram till på enkelt och tydligt vis.  

 

2 Teori 
 

För att kunna skapa en djupare förståelse för vårt resultat har vi valt tre olika teorier: 

Deweys moralfilosofi, en värdepedagogisk ansats samt begreppen hanterbarhet och 

begripligthet. De tre teorierna ska förstås på så sätt att Deweys moralfilosofi utgör 

grunden för hur vi valt att se på skolan som social verksamhet, hur elevernas moral 

formas av den sociala miljön samt vilken roll läraren har i utformandet av elevernas 

moral. Den värdepedagogiska ansatsen skapar en förståelse för hur lärarnas arbete med 

att överföra viktiga värderingar till eleverna sker i undervisningen. Slutligen har vi 

använt oss av begreppen begriplighet och hanterbarhet för att förstå hur lärarna känner 

sig förberedda på att bemöta fenomenen rasism och främlingsfientlighet.  

 

2.1 Deweys moralfilosofi 
 

För att förstå hur elevers moral formas och hur skolan fungerar som en producent av 

kunskap har vi valt att ta utgångspunkt i Deweys moralfilosofi. Dewey beskriver skolan 

som ett mindre samhälle där sociala uppfattningar och gemensamma intressen kan växa 
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fram. Det är viktigt att skolan har en roll som inte bara förmedlande av information, 

utan att informationen blir något mer än språklig kommunikation. Informationen ska 

diskuteras på ett sätt som bidrar till en gemensam erfarenhet. Skolan har ett uppdrag att 

möjliggöra chansen för eleverna att utveckla de moraliska egenskaperna som är 

önskvärda i ett samhälle, exempelvis kultur, social kompetens och disciplin definierar 

en värdig medborgare i ett samhälle.
50

 Den delen ter sig extra viktig i vår studie 

eftersom skolan ska värna om demokratin och där med motarbeta synsätt som bidrar till 

ett tänk som inte inkluderar allas lika värde. Skolan ska fungera som en assimilering och 

rensa ut oönskat beteende.
51

 Eleverna har olika bakgrund som bidrar  med olika 

erfarenheter och kunskaper om saker och ting. Dewey menar att alla elever ska ges en 

möjlighet till att höja sig över de sociala begränsningarna som de föddes in i, här har 

skolan en ”utjämnande och integrerande uppgift”.
52

  

 

Dewey menar att det är viktigt att se på skolan som en social miljö, och inte bara som en 

förberedelse inför det kommande sociala livet. Skolan är en miljö som redan är social 

därför kan inte skolan endast ses som en förberedelse för resterande livet.
53

 En individ 

som lever i interaktion med andra lever i en social miljö och är beroende av andras krav, 

förväntningar, samtycke och avståndstagande. Genom detta formas deras mentala och 

emotionella uttryck.
54

  Dewey anser att moralen är social och sker som en växelverkan 

mellan individen och de önskningar, föreställningar, omdömen och tillfredställdhet samt 

otillfredsställdhet som finns i samhället.
55

 ”Moralen är i lika hög grad en angelägenhet 

som rör en växelverkan mellan individen och hennes sociala miljö som att gå är en 

växelverkan mellan benen och den  fysiska miljön”.
56

 Moralen utvecklas i en 

växelverkan mellan individen och den sociala miljön, det är detta som avgör standarden 

på moralen.
57

 Genom att jämställa moralen med en fysiologisk funktion menar han att 

det är något som vi anammar per automatik av den sociala miljö som vi interagerar med.   

 

Dewey beskriver ett moraliskt och intellektuellt växande. Växandet sker genom 

erfarenhet, genom den goda erfarenheten. Ett växande kan ske, men erfarenheten kan 
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vara av negativ art, alltså kan detta hämma växandet eller bli en missväxt. I sin tur 

bidrar detta till att skapa en begränsad möjlighet till en rikare erfarenhet i framtiden.
58

 

Därför menar Dewey att det är viktigt med tankar och reflektion. Genom att tänka och 

reflektera skapas en god erfarenhet. Dewey menar att det är viktigt för personer som rör 

sig kring ungdomar, såväl personal som föräldrar, att de ser till att skapa möjligheter för 

ungdomarna att reflektera för att skapa en god erfarenhet. Ett reflektivt tankesätt skapar 

större möjligheter för den unga i interaktion med andra.
59

 Den reflektiva moralen är 

viktig för att utan den blir våra vanor blinda och tanklösa, handlingarna blir 

automatiska. Kapaciteten till att reflektera är i stort beroende av hur omgivningen 

stimulerar till reflektion. En stagnerad och okritisk miljö stimulerar inte det 

reflekterande tänkandet, därför har miljön stor inverkan på moralen.
60

 Vi menar att det 

är upp till skolan att skapa den reflekterande miljön för att utmana och utveckla 

elevernas tankar. Elevens moral grundar sig i de erfarenheter som eleven har och 

beroende på den sociala miljö som eleven befinner sig. Genom att utmana elevens 

erfarenheter och visa på en annan social miljö kan skolan bidra perspektiv i ämnen som 

rasism och främlingsfientlighet. Perspektiven bidrar med en kunskap som kan förändra 

den moralen som eleven har och därför se saken ut en annan synvinkel.  

 

Dewey moralfilosofi hjälper oss att förstå hur skolan fungerar som social miljö. Den 

bidrar också till en förståelse för hur elevernas moral bildas i den miljö som eleven 

befinner sig i och hur denna genom ett reflektivt tänkande kan förändras och utvecklas. 

Vidare skapar Deweys moralfilosofi en grund för hur vi i studien har valt att se på 

lärarens roll, som en företrädare  för den goda erfarenheten och därigenom utveckla 

elevernas moral.  

 

2.2 Värdepedagogisk ansats 
 

Vår teoretiska utgångspunkt utgår vidare ifrån delar av värdepedagogiken. Att definiera 

begreppet värdepedagogik kan upplevas som problematiskt då det är ett brett begrepp 

som innefattar en rad olika aspekter. Robert Thornberg definierar det som den del av 

pedagogiken vilken syftar till att moraliska och/eller politiska värden så som normer, 

dispositioner och färdigheter överförs, tas upp och utvecklas hos eleverna. Enklare 
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uttryckt handlar det om den fostran och moraliska inverkan som skolan och i synnerhet 

lärarna har på eleverna.
61

 

 

I begreppet värdepedagogik är således fostran en central aspekt. Det handlar inte om 

den fostran som sker i hemmet eller i idrottsföreningen utan det rör specifikt det 

fostransuppdrag som skolan innehar. I detta innefattas hur lärare både direkt och 

indirekt försöker förmedla och överföra karaktärsdrag och värderingar till eleverna vilka 

ses som goda och önskvärda. Det handlar om allt från lärares sätt att tala till att 

arrangera situationer där dessa aspekter kommer till uttryck med målet att eleverna ska 

ta åt sig det som ses som önskvärt.
62

 I vår studie ämnar vi att undersöka hur lärare ser på 

detta fostransuppdrag med fokus på rasism och främlingsfientlighet. Vilka tankar har 

lärarna kring metoder och strategier för att dels ge eleverna de rätta värdena men också 

kring hur de agerar vid situationer där rasism och främlingsfientlighet förekommer. 

 

När rasism och främlingsfientlighet berörs så ligger mångkulturalismen och individers 

skilda bakgrunder och kulturer nära till hands. Att skapa en förståelse för detta ser vi 

som en grund i arbetet för att förhindra att ett icke önskvärt beteende tar vid hos 

eleverna. Hans-Ingvar Roth resonerar flitigt kring kulturella skillnader och hur arbetet i 

skolan kan se ut för att främja en ökad förståelse i sin bok Den mångkulturella parken. 

Ett begrepp som vi tagit fasta på är medvetenhet. Eleven ska ges en kunskap om den 

egna kulturen. Detta på grund av att det medför att kunskap om ens egen kultur och 

bakgrund leder till en jämförelse med andra gruppers. Vilket på så vis ökar förståelsen 

för både den egna och andras kulturer.
63

 Roth propagerar vidare för vikten att flera 

kulturer behandlas i undervisningen. Då det är viktigt för eleverna att se att inte 

majoritetskulturen är den ensamt dominerande. Genom att ta flera kulturella perspektiv i 

beaktande så ger detta en signal till eleverna av att samhället inte bara utgår ifrån en 

särskild kultur.
64

 För vår del blir det intressant att se om och på vilket vis 

respondenterna arbetar för att skapa en medvetenhet om kulturella skiljaktigheter hos 

eleverna. Vårt mål här är således att se om vi hos respondenterna kan hitta spår till det 

som Roth beskriver kring det vi nämnt ovan. Om respondenterna använder sig av en så 

kallad mångkulturell undervisning och om i så fall hur de då för in detta i 
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undervisningen, sker det per automatik eller är det något som kräver planering och tid. 

Av vikt är också att försöka utröna hur lärarna ser på detta, är det av vikt och är det 

något som de anser är avgörande i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. 

 

2.3 Begriplighet och Hanterbarhet 
 

Som det framgår av frågeställningen så utgår en del av vår studie från att undersöka hur 

lärare känner att de är förberedda på att bemöta rasism och främlingsfientlighet samt hur 

de upplever sina förutsättningar och möjligheter att göra detta. Det är möjligtvis lätt att 

tro att endast en god kunskap kring begreppen rasism och främlingsfientlighet ger 

lärarna de rätta förutsättningarna för att hantera detta. Vi anser dock att det är flera 

aspekter som ligger till grund för hur läraren känner sig förberedd och hur de ser på sina 

möjligheter att bemöta eventuella händelser där rasism och främlingsfientlighet 

förekommer.  

 

Vi har därför valt ytterligare en analytisk inriktning till vår studie som grundar sig i 

Aaron Antonovskys tankar kring KASAM (känsla av sammanhang), detta handlar om 

hur individer upplever sin omvärld och vilka faktorer som spelar in för att en god 

arbetssituation ska uppstå och vidhållas. Anders Hansson har skrivit boken 

Hälsopromotion i arbetslivet där Antonovskys tankar kring KASAM behandlas, vår 

undersökning skiljer sig på många sätt ifrån det Hansson behandlar men vi anser detta 

till trots att delar av hans resonemang kan utgöra en god teoretisk grund för att studera 

hur respondenterna upplever att de är förberedda på att bemöta rasism och 

främlingsfientlighet samt hur de upplever att de har möjligheter och förutsättningar att 

göra detta. I begreppet KASAM ingår tre delkomponenter vilka är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.
65

 Vi har med utgångspunkt i Hansson verk valt att 

lyfta ut begripligheten och hanterbarheten för vår undersökning, dessa två begrepp 

utgörs av en rad olika faktorer vilket vi kommer visa nedan med en genomgång samt en 

tabell . 

 

Enligt Hansson handlar begriplighet om hur individen upplever den information och de 

intryck som den utsätts för som gripbara och strukturerade. Det berör vidare kunskapen 

hos en individ kring hur saker och ting förhåller sig och en kunskap om hur ett visst 
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problem eller en situation kan/ska angripas. Detta ligger till grund för att det ska bli 

möjligt att hantera problematiska situationer eller händelser.
66

 Om begripligheten 

överförs till en direkt arbetssituation så berörs flera faktorer som vi anser ligger till 

grund för lärares förståelse och kunskap kring i vårt fall rasism och främlingsfientlighet. 

Den egna rollen är en sådan faktor, hur ser individen på sig själv, det är av vikt att 

individen ser sin egen roll och sin egen plats i relation till helheten. En ytterligare faktor 

i begripligheten är hur individen hanterar det den utsätts för, att det finns en kunskap 

som leder till en tolkning som sedan ligger till grund för den slutsats individen drar 

kring orsak och verkan. Hansson menar också att en god kunskap om sin omgivning 

ligger till grund för en god begriplighet. Det handlar om att kunna se hur organisationen 

fungerar, hur arbetsprocessen ser ut, kunskap om den miljö man befinner sig i, sin egen 

roll, arbetsinnehållet, kort uttryckt en kunskap om hur det ser ut och varför det ser ut 

som det gör i den miljö man verkar i.
67

 

 

Nästa del som vi tagit fasta på är som tidigare nämnt hanterbarheten. Hanterbarheten 

handlar i vårt fall om hur läraren kan och ser sina möjligheter att påverka sin situation 

och sin omgivning.
68

 Det handlar om hur individen upplever de resurser som finns att 

tillgå och om dessa är tillräckliga för att agera utifrån de krav som finns.
69

 

Hanterbarheten består likt begripligheten av en rad faktorer som påverkar om denna är 

hög eller låg. Det rör den egna kompetensen, att läraren har en god och bred kunskap 

om vilket handlande en viss situation kräver. Vidare tillkommer hur organisationen, 

skolan i vårt fall, fungerar. Finns de rätta verktygen för att hantera situationer där rasism 

och främlingsfientlighet uppkommer. Hur känner läraren i dessa fall att hon kan styra 

sin situation, får hon göra det i sin takt och finns tiden för att göra detta. Här handlar det 

också om vilka påverkansmöjligheter som finns, kan läraren besluta kring hur arbetet 

ska styras och vilka åtgärder som krävs. Ytterligare faktorer som påverkar 

hanterbarheten är den fysiska och psykiska orken, stödet från ledning och kollegor och 

om det finns en tydlighet i organisationen som underlättar hanterandet av situationer. 

Slutligen handlar hanterbarheten om riktlinjerna i verksamheten, är dessa tydliga och 

klara så underlättar det arbetet och bidrar till en högre grad av hanterbarhet.
70
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Vår vilja är att applicera de faktorer som utgör begripligheten och hanterbarheten på 

våra respondenters svar. Genom att göra detta hoppas vi kunna se hur respondenterna 

upplever sin situation när det kommer till rasism och främlingsfientlighet. Det handlar 

om att se vilka förutsättningar lärarna dels upplever att de har och dels hur de upplever 

att skolan som helhet påverkar deras möjligheter. Vi vill också genom faktorerna som 

utgör begripligheten försöka mäta respondenternas kunskap kring hur arbetet med 

rasism och främlingsfientlighet ser ut och ska se ut, här handlar det mycket om att 

försöka se vilken insyn respondenterna har i arbetsprocessen och om de finner denna 

gripbar.    

 

Nedan visar vi hur begreppen ”begriplighet” och ”hanterbarhet” förstås som 

sammansatta begrepp samt vilka aspekter av dem som lyfts fram som analytiska 

kategorier i föreliggande studie. Figuren är en omarbetad version av Hanssons figur där 

några av hans kategorier omformulerats för att passa med studiens syfte.  

    

Begriplighet Hanterbarhet 

Kunskap om skolans organisation  Stöd av skolledning 

Kunskap om egna rollen Stöd av kollegor 

Kunskap om arbetsprocessen  Klara riktlinjer 

Kunskap om arbetsmiljön Tydlig organisation 

Kunskap om sin egen roll i relation till 

helheten 

Vilka resurser finns tillgängliga 

Kunskap om arbetsinnehållet Påverkansmöjligheter gällande 

arbetets planering, arbetstakt och 

beslut 

 Den egna kompetensen 

 Psykisk ork 

 Tabell 1 Begriplighetens och hanterbarhetens faktorer.  

3 Metod 
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Följande avsnitt presenterar det tillvägagångsätt som har använts vid genomförandet av 

intervjuerna. Valet av metod motiveras, arbetetsprocess beskrivs och forskningsetiska 

ställningstagande som är relevanta diskuteras.  

 

3.1 Val av metod 
 

Vi har i vår studie valt att utgå ifrån en kvalitativ metod med intervjuer. Utformningen 

på intervjuerna var semi-strukturerade med låg standardisering. Med låg standardisering 

menas att frågorna var generella och även uppdelade efter teman, detta möjliggjorde en 

frihet i ordningsföljden på frågorna. Anledningen till att metoden ansågs som mest 

lämplig är på grund av att uppsatsen dels sökte ett djup och bredd i svaren från 

respondenterna men också för dess flexibilitet.
71

  

 

3.2 Utformning av intervjuguide 
 

Patel och Davidsson skriver att en kvalitativ intervjuguide ofta har en låg 

standardisering av frågorna, detta för att intervjupersonen inte ska känna sig hämmad av 

frågorna. Frågorna ska ge möjlighet till att skapa en uppfattning om hur respondenten 

upplever sin värld och sitt liv. Både intervjun och intervjuguiden ska präglas av en hög 

grad av flexibilitet.
72

 Vid utformandet av intervjuguiden togs stor hänsyn till att 

formulera frågorna på ett sådant vis att de inte skulle vara ledande eller allt för 

specifika. Språket anpassades också på ett sätt som inte skulle störa intervjun.
73

 Kvale 

beskriver att det är viktigt att ta tillvara på det tematiska, i hänsyn till 

kunskapsproduktionen och även det dynamiska i förhållandet mellan den som intervjuar 

och respondenten. För att frågorna ska få ett livligt svar krävs att de är talspråkigt 

formulerade, utan att förlora det tematiska.
74

 Därför har vi tagit hänsyn till både det 

dynamiska och det tematiska vid utformandet av frågorna.  

 

Bryman beskriver att det är av vikt att respondenterna har en påverkansmöjlighet för 

vad och i vilken ordning som frågorna tas upp, med detta i åtanke utformades 

intervjuguiden så dess funktion skulle vara flexibel. För att utforma frågorna till 

intervjuguiden utgick vi ifrån det vi behövde undersöka för att få svar på 

frågeställningarna. Genom att utforma intervjuguiden på så vis ansåg vi dels att vi hade 
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ett sätt för att få svar på våra frågeställningar, dels ansåg vi att det skapade en viss 

struktur i intervjuerna, vilket bidrar till att respondenternas svar sedan kan jämföras. 

Strukturen gör också att det i intervjuguiden finns en sammanhängande följd som bidrar 

till att frågorna inte kommer i en ostrukturerad ordning vilket i sådana fall skulle kunna 

påverka intervjun negativt.
75

 

 

 

3.3 Urval 

Vi har i vår studie intervjuat  nio  lärare. Vårt mål från början var att genomföra mellan  

åtta och  tio intervjuer då vi ansåg att det krävs ungefär så många för att få ett tillräckligt 

material att arbeta med. Kvale skriver att antalet intervjupersoner är beroende av 

studiens syfte.
76

 Eftersom vår studie riktar sig till att nå en fördjupad förståelse för 

lärares syn på rasism och främlingsfientlighet, anser vi att ett större antal inte är 

nödvändigt då en generaliserande bild inte är det vi eftersträvar. Vi bestämde oss tidigt 

för att respondenterna skulle vara lärare inom de samhällsorienterade ämnena, detta 

beslut grundade sig i att vi anser att det är främst i dessa ämnen som våra 

undersökningsområden rasism och främlingsfientlighet behandlas, diskuteras och tas 

upp i högre grad än i andra ämnen. Vi hade också tanken att det är dessa lärare som 

rimligtvis har den största kunskapen kring rasism och främlingsfientlighet, vilket skulle 

gynna vår undersökning. Utöver att lärarna skulle vara verksamma inom de socialt 

orienterade ämnena så valde vi att begränsa oss till lärare verksamma vid högstadium 

och gymnasium. Bland respondenterna är det fem kvinnliga lärare och fyra manliga. 

Bland respondenterna varierar yrkeserfarenheten, vissa har varit verksamma lärare i 

cirka  arton år medan andra endast varit i skolverksamheten i  tre år. Detta var inget vi 

själva styrde då vi helt enkelt fick intervjua de lärare som tackade ja. Vi skickade ut 

förfrågningar till  elva skolor och cirka  trettio lärare och det var  nio som tackade ja. 

Något som vi dock aktivt strävade efter var att intervjua lärare på både stadsskolor och 

landsbygdsskolor. Detta föll relativt väl ut då  fyra av respondenterna är verksamma på 

skolor vid mindre orter. Detta var av vikt då vi hade en föreställning om att det skulle 

kunna skilja sig en del gällande lärarnas/skolornas situation i städerna kontra 

landsbygden. Så för att skapa en så  bred bild som möjligt utifrån  nio intervjuer ville vi 

ha denna spridning hos respondenterna.    
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De nio respondenterna är verksamma på sex olika skolor. Det är en gymnasieskola och 

fem  högstadieskolor, varav tre av högstadieskolorna är belägna i mindre orter. 

Anledningen till att det blev dessa sex skolor beror helt enkelt på att lärare vid dessa 

skolor tackade ja till att medverka i studien. Det fanns således ingen förkunskap kring 

skolornas situation och det var inget medvetet val. Viktigt att belysa är att vid tre av 

skolorna har vi intervjuat två lärare. Det finns en risk att svaren från respondenter som 

är verksamma på samma skola skulle bli väldigt lika. Vilket vi också kan se inom vissa 

områden. Detta till trots anser vi att intervjuguiden handlar så pass mycket om den 

enskilda lärarens åsikter att svaren ändå skilde sig åt och att detta inte blev något 

problem. Nedan presenteras respondenterna med ett fiktivt namn samt vilken skola de är 

verksamma på:  

 

 Maj har arbetat som lärare i 16 år och är verksam på högstadieskola 1 belägen i 

en mindre ort.  

 Bengt har arbetat som lärare i 15 år och är verksam på gymnasieskola 1 i en 

stad.  

 Aina har arbetat som lärare i 11 år och är verksam på högstadieskola 2 belägen i 

en mindre ort.  

 Rune har arbetat som lärare i 18 år och är verksam på gymnasieskola 1 belägen i 

en stad.  

 Margareta har arbetat som lärare i 3 år och är verksam på högstadieskola 3 

belägen i en mindre ort.  

 Sune har arbetat som  lärare i 15 år och är verksam på högstadieskola 4 belägen i 

en stad.  

 Ulla har arbetat som lärare i 12 år och är verksam på högstadieskola 5 belägen  i 

en stad.  

 Åke har arbetat som lärare i 18 år och är verksam på högstadieskola 5 belägen i 

en stad.  

  Britt har arbetat som lärare i 3 år och är verksam på högstadieskola 2 belägen på 

mindre ort.  
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3.4 Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna genomfördes och intervjuguiden utformades studerades den tidigare 

forskningen och relevant litteratur noga. Patel och Davidsson beskriver att det är viktigt 

att studera tidigare forskning och litteratur i ämnet för att få en god kunskapsgrund till 

det problemområde som ska undersökas.
77

 Efter att den tidigare forskningen undersökts 

utformades intervjuguiden. Anledningen var att intervjuguiden skulle vara utformad 

med den tidigare forskningen som grund, samtidigt som vi fick en fördjupad kunskap 

inför intervjun. 

 

Kontaken med respondenterna skedde ofta genom rektorn på skolan som 

vidarebefordrade mailen till lärarna i de aktuella ämnena. Mailet innehöll en kort 

beskrivning av studiens syfte och information om de etiska aspekterna. Med de 

respondenterna som svarade bestämdes datum och tid. Platsen var upp till respondenten 

att välja. Dels av enkelheten att de känner till skolan bättre, men också för att det kan 

vara en trygghet för respondenten att välja plats för att bygga en grund för ett bättre 

samtal. För att ha möjligheten att lyssna på hur respondenterna svarade på frågorna, och 

inte bara vad respondenterna svarade, spelades intervjuerna in. Detta menar Kvale är 

viktigt för att intervjuaren då kan koncentrera sig på intervjun och på så sätt lättare följa 

upp de intressanta aspekter som respondenten tar upp.
78

 Bryman beskriver att det är 

viktigt för den detaljerade analysen att intervjuerna speglas ordagrant, därför valde vi att 

spela in intervjuerna med diktafon. Inspelning av intervjun ger intervjuaren större 

möjlighet att vara flexibel under intervjun. Detta skapar möjligheten att noggrant lyssna 

på intervjuerna för att försäkra att inte något viktigt missades under intervjun.
79

 

Intervjuerna varade cirka 40-45 minuter. En av intervjuerna blev något kortare, cirka 35 

minuter, detta för att respondenten hade ett pressat schema och därför inte hann med en 

längre intervju. Konsekvensen av en kortare intervju med en stressad person skulle 

kunna begränsa det användbara materialet som framkom under intervjun. Vi frågade om 

det gick bra för respondenten om vi hörde av oss i fall vi behövde utförligare svar och 

det var inte några problem. Vid genomgången av materialet ansåg vi inte att det 

behövdes utan att materialet var tillräckligt.  
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Efter de genomförda intervjuerna transkriberades det inspelade materialet. Bryman 

beskriver att transkriberingen är en tidskrävande uppgift. Detta underlättades mycket 

eftersom den diktafon vi använde hade en funktion där uppspelningshastigheten kunde 

sänkas, på så vis behövde vi pausa ett mindre antal gånger. Eftersom vi var medvetna 

om att transkriberingarna var tidskrävande hade vi också planerat in det och avsatt 1,5 

vecka.  Sammanfattningsvis anser vi att intervjuerna föll väl ut, det blev inga större 

utsvävningar, utan respondenterna diskuterade mer eller mindre uteslutande faktorer 

som var intressanta för studien.  

 

3.5 Etiska aspekter 
 

I en intervjustudie är de etiska aspekterna viktiga att beakta. Bryman beskriver fyra 

aspekter som vi har tagit fasta på som finns till för att skydda respondenterna i en 

intervju. Respondenterna kontaktades med mail och informerades om studiens syfte. 

Senare informerades de om hur materialet samlades in och att deras deltagande var 

frivilligt (informationskravet).
80

  

 

Respondenternas medverkan i intervjun innebär att de har rätt att bestämma över sin 

medverkan, därav är det viktigt att ta hänsyn till att respondenten ska bestämma över sin 

medverkan. Inspelningarna av intervjuerna gjordes först efter det att respondenterna 

godkände detta. Återigen informerades respondenterna om att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan (samtyckeskravet).
81

 

 

Det är viktigt att ha en hög konfidentialitet vid intervjuerna och att respondenternas 

identitet hålls hemlig under hela studien. Vi har valt att skydda respondenternas identitet 

genom att fingera namnen och att inte nämna skolorna eller vilken stad vi har gjort 

intervjuerna i (konfidentialitetskravet). Under transkriberingarna valde vi att inte skriva 

ut namnen eller annan specifik information som skulle kunna röja identiteten i 

transkriptionen. Vidare informerade också respondenterna om att vi endast kommer att 

använda intervjuerna till den aktuella studien och aldrig till någon annan studie.
82

 Dock 

kan man aldrig lova att ingen annan kommer ta del av det material och de uppgifter som 

har samlats in, då exempelvis en forskare kan begära materialet för att bedöma styrkan i 

resultatet eller av någon annan anledning. Det vi kan lova är fullständig anonymitet då 
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själva personerna i intervjun inte är intressanta utan det handlar endast om de åsikter de 

för fram. På grund av detta löfte har vi gallrat bort all information som kan avslöja 

respondenternas identitet. Som vi tidigare har beskrivit har detta skett genom att fingera 

respondenternas namn, skolornas namn men också att radera all korrespondens mellan 

oss och respondenterna. Vilket innefattar mail, sms och de inspelade intervjuerna. Kvar 

finns då bara det transkriberade materialet där det inte på något vis går att identifiera 

respondenterna.
83

 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Bryman beskriver att validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp vid en kvantitativ 

studie, vår studie förhåller sig kvalitativ och relevansen för dessa begrepp har då ofta 

blivit ifrågasatt. Validitet innebär enligt Bryman ”huruvida en eller flera indikationer 

som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet”.
84

 

Eftersom studien är av en kvalitativ art mäts begrepp in i den meningen som skulle bli 

aktuella vid en kvantitativ undersökning. Kvale menar att även om validitet är svårt att 

applicera på en kvalitativ studie kan begreppen omformuleras. En bredare formulering 

av validitet kan vara lättare att tillämpa så som om observationerna verkligen studerar 

det som de är avsedda att utforska.
85

 Det är viktigt att se till att de bedömningar som 

görs utifrån intervjuerna är trovärdiga i förhållande till den verklighetsbild som 

respondenterna ger. För att detta skulle vara möjligt använde vi en diktafon för att 

kunna återge respondenternas svar så noga som möjligt. Ett annat alternativ är att 

anteckna under intervjun, risken är att material och underliggande budskap går 

förlorade.
86

 Därför valde vi att spela in intervjuerna.  

 

Reliabilitet är den andra faktorn som förhåller sig till vikten av forskningsresultatets 

tillförlitlighet och om de kan återskapas vid en annan tidpunkt av andra forskare.
87

 I en 

kvalitativ studie är inte reproduktionen av svaren i fokus eftersom de kan ha förändrats 

på grund av fortbildning, ändrade åsikter eller nya insikter hos respondenterna.
88

 För 

den kvalitativa studien är det viktigt att se till de frågor som ställs under intervjun. 

Ledande frågor kan bidra till att reliabiliteten sjunker, lika så kan reliabiliteten sjunka 

om intervjufrågorna  skiljer sig  för mycket åt , den semi-strukturerade arten som vår 

                                                 
83

 Hermerén, 2011. 2011. S. 68-69 
84

 Bryman, 2011. S. 162 
85

 Kvale, 2013. S. 264 
86

 Bryman, 2011. S. 420 
87

 Kvale, 2013. S. 263 
88

 Patel & Davidsson. 2011.S. ? 



  
 

29 

studie utgår ifrån kan bidra till detta.
89

 Intervjuguiden är framtagen och utformad för att 

ge information på de områden som var intressanta för studien.  

  

 

4 Resultat 
I detta kapitel redovisar vi de svar vi fått från respondenterna gällande rasism och 

främlingsfientlighet. Kapitlet är uppdelat i sex teman för att underlätta för läsaren.  

 

4.1 Likabehandlingsplaner: Tomma ord eller värdefulla dokument 
 

De dokument som berörts i intervjuerna är likabehandlingsplanerna. Detta är något som 

finns på alla de skolor som vi besökt. Respondenternas syn gällande 

likabehandlingsplanerna skiljer sig åt på många vis. Den enda gemensamma nämnaren 

som de nio respondenterna uttrycker är att likabehandlingsplanerna ska finnas. Vidare 

framkommer det två olika synsätt på likabehandlingsplanerna. Det finns en grupp 

respondenter som har en relativt negativ inställning. Inte gällande dokumentens vara 

eller icke vara, då de är tydliga med att de ska finnas. Däremot gällande dokumentens 

utformning så framträder det kritik. En av respondenterna, Bengt, uttrycker sig följande 

när han får frågan om likabehandlingsplanen har någon betydelse för honom:  

 

Nej, för det är mer tomma dokument, symboliska, de är framtagna av plikt, de ska 

tillgodose paragrafryttare på Skolverket. Det är inga levande dokument. […] enda gången 

vi egentligen använder dem är när vi går igenom dem med klasserna. 

 

Denna syn som Bengt för fram delas också av Britt när hon svarar på frågan om 

likabehandlingsplanen hjälper henne i arbetet svarar hon:  

 

Jag tycker inte de hjälper så mycket, de finns bara där för att det ska se fint ut, men man 

löser det på andra sätt, som är enklare skulle jag vilja säga. […] Det är för mycket text, man 

orkar inte allt liksom. Man förstår inte hur det ska nyttjas, de borde kortas ner och vara mer 

konkreta, typ ett blad att så här är det såhär gör vi, men det är bara massa babbel nu och då 

blir det svårt.   

 

När vi frågar Margareta om hennes åsikt kring likabehandlingsplanen menar hon att de 

inte hjälper henne i hennes arbete.  
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Jag kan ju känna att sådana dokument blir för byråkratiska, det är bara papper jag känner 

liksom inte till vad som står där. 

 

På frågan om vad det är som brister svarar Margareta följande:  

 

Handlingskraftighet i skolan, det krävs för mycket för att vi ska kunna göra något, lite mer 

konkreta åtgärder som gör att eleverna kan fatta att de inte hela tiden kan gå över gränsen, 

den möjligheten har vi inte nu. […] För min del som lärare och mentor tycker jag inte att de 

fyller någon funktion. 

 

Som vi kan se utifrån respondenternas svar framträder en bild i synen på 

likabehandlingsplanerna där dessa utmålas som dokument vilka är för byråkratiska, 

svårförståliga och inte kopplade till den faktiska praktiken.  

Det andra synsättet som framträder bland de övriga respondenterna är mer 

positivt. Ett tydligt exempel på detta är när Åke svarar på frågan om 

likabehandlingsplanen är till hjälp i arbetet:  

 

Det gör det för att i likabehandlingsplanen har vi också en struktur för hur vi arbetar med 

likabehandlingsfrågor. Vi har forum för att lyfta frågorna på skolan, vi har forum för att gå 

in och arbeta med frågorna på skolan. Och det är klart att planen, planen talar ju också om 

hur, inte bara vad vi ska reagera mot, men också hur vi ska jobba med det. 

 

Sune svarar så här när han diskuterar likabehandlingsplanens betydelse och 

utformande:  

 

Det är ett levande dokument som vi försöker ändra på varje år. Eleverna får vara med och 

tycka till också. Vi har alltid diskussioner i arbetslagen. […]Jag tror att det är bra att det 

finns på en skola, det ska ju finnas, men plockar man bort en sådan så är det lätt att vissa 

saker faller mellan stolarna och missar saker. […] Nu känns det som att vi får vara med och 

påverka. Och då blir det nog viktigare också, då känner man sig mer delaktig och då känns 

det mer meningsfullt.  

 

Ytterligare en faktor som respondenterna framhåller kring 

likabehandlingsplanerna är att de utgör en grund för hur läraren ska agera vid 

eventuella händelser så här säger Maj:  

 

Ja alltså det finns ju som jag sa en generell, alltså om jag är med om någonting så har jag ju 

en ordning hur jag ska ta upp det här, den akuta situationen, hur jag ska gå till väga vem jag 
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ska vända mig till och så där, så det har ju klart en betydelse gällande att alla måste ju göra 

likadant.  

 

Åke beskriver det på följande vis:  

 

Det gör också att det finns en förutsägbarhet när det inträffar en konflikt eller någonting där 

föräldrarna vet hur vi jobbar och vi vet hur vi jobbar. Så det tycker jag är jätteskönt. Det är 

ju inte så att en förälder ringer till mig och jag säger ungefär såhär, vi får se hur vi jobbar 

med detta, utan jag kan verkligen hänvisa till den planen, och jag tror att vi följer den 

väldigt bra också. 

  

Åke fortsätter resonera kring likabehandlingsplanens betydelse:  

 

I likabehandlingsplanen har vi också en struktur för hur vi arbetar med 

likabehandlingsfrågor. Vi har forum för att lyfta frågorna på skolan, vi har forum för att gå 

in och arbeta med frågorna på skolan. Och det är klart att planen, planen talar ju också om 

hur, inte bara vad vi ska reagera mot, men också hur vi ska jobba med det. Och jag tycker 

vi har många här som är duktiga på att jobba med likabehandlingsfrågor. Om vi tittar på 

gruppen som jobbar med likabehandlingsfrågor, där finns många olika kompetenser. 

 

Vi kan här således se en mer positiv inställning till dessa dokument. 

Likabehandlingsplanernas nytta i verksamheten framträder i svaren. 

Respondenterna förklarar hur dessa dokument hjälper dem i arbetet och att de 

bidrar med en förutsägbarhet och en kunskap om hur agerandet ska se ut.  

 

4.2 Fortbildning: En bristvara  
 

När vi frågade de nio respondenterna om deras tankar kring fortbildning så är det 

endast en som uppger att han är nöjd med den fortbildning som erbjudits. Så här 

resonerar Sune kring sin fortbildning som skett både genom skolan och privat:  

 

Mängder av föreläsningar, fortbildning. Sen reser jag oerhört mycket, sen arrangerar jag 

Berlinresan sedan tio år tillbaka, jag läser mycket, ser film, träffat överlevare från 

förintelsen. Så just det här begreppet rasism och främlingsfientlighet är väl något som 

präglar stora delar av det jag jobbar med, även utanför skolan.  

 

Resterande respondenter har antingen inte erbjudits någon fortbildning av skolan i 

ämnet eller så känner de att den fortbildning de fått inte är tillräcklig.  
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Åke som endast har fått fortbildning vid något enstaka tillfälle för länge sedan 

resonerar så här kring behovet av fortbildning:  

 

Då beror det på vad man lägger inom de begreppen, jag tror att vi inom skolans värld 

behöver fortbildning i att jobba med olika kulturer och det är egentligen det som ligger till 

grund för främlingsfientlighet. Det kan vara en okunskap om olika kulturer. Men det kan 

också vara en förmåga att hantera när det krockar, så det behöver vi. Grejen är ju den om 

jag jämför de åren som jag har jobbat som lärare, så ser jag att kraven på en lärare idag är ju 

mycket högre vad gäller bemötande frågor, det ställs mycket högre krav på de som jobbar 

inom skolans värld idag än bara när jag började för 15-16 år sedan. 

 

På ett liknande vis uttrycker sig Maj när hon diskuterar behovet av fortbildning:  

 

Överhuvudtaget tycker jag vi borde jobba mer med att, vi får ju liksom så många nyanlända 

som så snabbt ska slussas in i det svenska skolsystemet med så skiftande bakgrund och 

förkunskaper. Och detta borde vi ha mer kunskap om för de har det inte lätt och det är 

heller inte lätt för våra andra elever att förstå de svårigheter som de har haft även om det 

diskuteras, så jag tror att vi borde jobba mer med detta. 

 

Det finns också två respondenter, Bengt och Rune, som uppger att de inte har fått 

någon fortbildning, men de känner inte heller ett behov av det. Rune svarar så här 

på frågan om fortbildning är något han skulle behöva:  

 

I nuläget känns det inte så men skulle man vara på en annan skola skulle man säkert behöva 

det och om man kanske hade en liten annan bakgrund, jag känner mig ändå väl rustad för 

på grund av mina ämnen och områden där jag specialiserat mig. 

 

Vi nämnde att det endast var en som var nöjd med den fortbildning som givits. 

Flertalet av de andra respondenterna uttryckte ett behov av mer fortbildning för att 

kunna hantera den verkligheten som skolan befinner sig i. Två av respondenterna 

ansåg dock inte sig behöva någon fortbildning, detta på grund av att behovet inte 

finns på deras skola.  

 

4.3 Rasismens och främlingsfientlighetens varierande former i skolan.   

 

Respondenternas erfarenheter av rasism och främlingsfientlighet skiljer sig åt. Det som 

är gemensamt är att alla har stött på det i mer eller mindre stor utsträckning. Ingen av 
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respondenterna menar att de stött på rasistiska åsikter i klassrummet, utan de ser det 

som främlingsfientlighet. Detta uppkommer främst när faktorerna berörs i 

undervisningen. Åke förklarar hur de främlingsfientliga åsikterna kommer till uttryck i 

klassrummet på följande vis:  

 

Det kan yttra sig, allt ifrån att man, allt ifrån ekonomiska argument, till 

arbetsmarknadspolitiska argument, till samhällsanalyser alltså elever som kan ge uttryck för 

vilket samhälle som de vill se, och vilka hinder vi har idag för att se det samhället. Också 

möter man det i form av okunskap.  

 

Det generella vi kan se i svaren är att rasismen och främlingsfientligheten främst 

kommer till uttryck utanför lektionssalen. Maj förklarar detta på följande vis:  

 

Det är inte riktigt uttalat utan jag märker att det ligger bakom, varför ska dem komma hit, vi 

kan inte ta hand om alla, varför ska Sverige ta hand om alla när inte andra gör det. Det är 

dock inte vanligt de vet nämligen att det inte är så populärt, därför säger de inte det på 

lektionerna men däremot i korridoren.  

 

Ovanstående citat tycker vi är talande för samtliga respondenter. När de beskriver hur 

främlingsfientligheten och rasismen kommer till uttryck i skolan så är det utanför 

klassrummet som det blir tydligast. Respondenterna har gett en rad olika exempel på 

hur det kan yttra sig. Britt ger det här exemplet:  

 

Ja exempelvis förra veckan så kom vi i internationella klassen och skulle äta då var det 

några som liksom sa att aha ska de äta nu de äter väl vara bananer de här jävla aporna.   

 

Aina ger följande exempel på hur det kan låta i korridoren:  

 

[…] man säger till någon som kommer från ett annat land typ hej din jävla neger, vit makt 

negerslakt, sådana saker säger de utan att tänka, det har jag ju hört. 

 

Ett annat mer subtilt exempel på hur rasism och främlingsfientlighet kan komma till 

uttryck utanför klassrummet beskriver Maj som följande:  

 

Alltifrån blickar till hånflin, knuffar med axeln. […] Sen sker det mycket på nätet och det 

kan ju komma ett pling att någon sagt eller gjort något, vi har ju sett det här som de är inne 

på ask (socialt forum på internet), tror jag, där har de varit mycket. 
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Ytterligare ett subtilt exempel på hur främlingsfientligheten kan komma till uttryck 

beskriver Bengt. Han menar att detta kan visa sig i skriftliga skolarbeten genom att 

elever exempelvis bygger sina uppsatser på ett ensidigt material som kan upplevas som 

främlingsfientligt. Elever som Bengt vet är organiserade Sverigedemokrater skriver sina 

uppsatser på ett vis där främlingsfientligheten skiner igenom. Flera av respondenterna 

menar också att främlingsfientligheten kan ta sig uttryck i attribut på kläder eller musik 

som eleverna lyssnar på som kan upplevas som stötande.  

 

Ytterligare en faktor som hälften av respondenterna uttrycker kring rasism och 

främlingsfientlighet är att det inte nödvändigtvis behöver handla om svenskar mot 

invandrare. Det kan också komma till uttryck emellan olika invandrargrupper. Sune 

uttrycker sig följande gällande denna fråga:  

 

Och då är det ofta det som jag har upplevt på senare år att nyanlända elever, det finns en 

gruppering mellan araber och somalier, att det finns en gradering att somalier verkligen 

ligger lägst i rank, där finns det en ganska tydlig markering, eller skillnad mellan de 

grupperna också. Man tänker att det är svenskar mot invandrare, men det behöver det ju 

inte vara. 

 

Även Britt ger uttryck för detta när hon beskriver situationen i den internationella 

klassen på sin skola:  

 

[…] varje dag i den internationella klassen liksom, där är ju alla i samma situation, de flyr 

och kommer hit sen börjar de emot varandra […] i Syrien exempelvis är de ju indelade i 

grupper, och så kommer de hit och för med sig motsättningarna. 

 

Respondenternas erfarenheter kring rasism och främlingsfientlighet skiljer sig åt vilket 

vi kan se utifrån ovanstående citat och stycken. Det handlar om dels öppna grova 

verbala övertramp till mer subtila former som tar uttryck i blickar, knuffar eller i 

elevernas skriftliga arbeten. Viktigt att belysa är dock det som flera av respondenterna 

lyfter fram att det nödvändigtvis inte behöver handla om svenskar mot invandrare. Det 

generella är dock att alla respondenter har stött på ett beteende hos eleverna vilket de 

uppfattar som rasistiskt eller främlingsfientligt.  

 

4.4 Diskussion och samtal: viktiga aspekter i bemötandet 
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När respondenterna fick frågan hur de bemöter rasism och främlingsfientlighet i 

klassrumsmiljön poängterar samtliga respondenter att det är beroende på hur allvarligt 

de uppfattar situation. Handlar det om åsikter vilka förs fram av eleverna utan syfte att 

kränka någon så framhåller samtliga respondenter diskussion som medel. När Maj 

resonerar kring sitt eget bemötande säger hon följande:  

 

Det är att man låter folk få prata, de måste få göra det, varför tycker du så, vad grundar du 

det här i, ge mig ett exempel som du har erfarenhet av, jag vill gärna veta deras personliga 

erfarenheter, har du varit med om detta eller har någon annan varit det, var kommer det 

ifrån. Det viktigaste är att man bemöter det så länge det är saker som sägs. Men om det 

kommer till att det blir fysiskt då måste man stoppa det först. Men annars så tror jag alltid 

på att prata, jag vidhåller det envist jag tror på kommunikation och försöka förklara och låta 

alla prata.  

 

Även Åke resonerar kring vikten av att våga diskutera:  

 

[…] man vill ju ha den diskussionen. Man vill ju inte undvika den, man vill ju ha den för att 

kunna belysa den ur andra perspektiv.  

 

Rune håller med de övriga respondenterna gällande att diskussion är till fördel dock 

väver han in en annan intressant aspekt i bemötandet nämligen att inte nedvärdera de 

åsikter som bemöts: 

 

[…] det finns ingen idé att låtsas som att man inte hört det utan försök bemöta det med den 

fakta som finns. Ibland kan det vara en fördel, det kan vara bra att ge dem lite rätt, jag 

förstår vad du menar men tänk såhär istället. För säger man bara emot hela tiden, detta är 

fel såhär är det, då kan det få motsatt effekt. Man kan ge dem att de har vissa poäng, men 

sen får man försöka motbevisa. 

 

Respondenterna beskriver att om det handlar om grova verbala övertramp, fysiska 

situationer eller personangrepp ser bemötandet annorlunda ut.  

 

När det gäller bemötandet i ett längre perspektiv kan vi se att sex av respondenterna ger 

tydliga och utförliga svar på hur ett agerande ska se ut medan två inte ger några 

konkreta svar. En respondent ger också uttryck för ett missnöje kring bemötandet i ett 

längre perspektiv. De två respondenter som ger de minst utförliga svaren är också de 

som upplever att rasism och främlingsfientlighet sällan förekommer på deras skolor. 
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Dessa två är Bengt och Rune, den bild de ger liknar varandra. Båda beskriver att grövre 

ärende tas till rektorn men sedan ger ingen av de någon bild av den fortlöpande 

processen. När det gäller de övriga respondenterna så är beskrivningen av bemötandet i 

ett längre perspektiv mer utförligt. Merparten av respondenterna lyfter fram betydelsen 

av att ha ett samtal med eleven i samband med en eventuell händelse. Ainas redogörelse 

för hur rasism och främlingsfientlighet ska behandlas i ett längre perspektiv ger en 

generell bild av vad övriga respondenter säger:  

 

Först markerar man i klassrummet, sedan ett samtal med eleven efter och då får man kanske 

något svar, sen pratar man med den utsatta, brukar detta hända, vad kände du, använder ni 

sånt språk så får man ju diskutera olämpligheten i det och är det då så att den andra känner 

sig kränkt så går man ju vidare med detta och rapporterar det till mentorn som tar kontakt 

med hemmet. Också skriver man den här rapporten isåfall, sen kan det ju om det är grövre, 

då kan det bli tal om polisanmälan och uppstår en sån situation om det känns otryggt och 

det är våld inblandat då kallar man hit föräldrarna och tar det på varsitt rum så personal som 

pratar med båda parter och gör det som krävs. 

 

Maj ger ett liknande svar när hon beskriver processen: 

 

Är det riktigt grovt så söker jag efter någon i ledningen direkt […] Beroende på vem det är 

så kontaktar vi också hemmet och det är jag som är klassföreståndare eller så får man gå till 

den elevens klassföreståndare, för man måste ju fördela så man inte ger sig in i alla 

dispyter. Så alltid klassföreståndaren som kontaktar hemmet men är det grovt så går jag 

direkt till skolledningen och sen så kommer vi ta upp det i arbetslaget […] är det allvarligt 

så kallas ofta föräldrarna hit till skolan. […] Så senast nu är det bestämt att allt ska 

polisanmälas. 

 

Margaretas redogörelse kring det långsiktiga perspektivet skiljer sig från de övriga och 

hon ger istället uttryck för ett missnöje: 

 

Där skulle jag vilja att man markerar för den personen, alltså det bästa hade varit om den 

fick sitta i en separat byggnad […] för att markera att nu får du inte vara i klassen där du 

trivs utan nu får du detta som straff. […] Men så funkar det absolut inte, kanske att man får 

åka hem över dagen möjligtvis men vissa ser ju det som positivt.  

 

Det som flertalet av respondenterna ger uttryck för gällande det långsiktiga bemötandet 

är också att eleven måste stå i fokus, det är eleven det måste arbetas med och kring. 

Flera av respondenterna menar också att detta är en process som måste få ta tid. 
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Respondenterna beskriver det som att åsikter inte är något som förändras direkt utan det 

kräver arbete och tid. Sune ger följande svar när han resonerar kring bemötandet under 

tid:  

 

Går du bara direkt i klinsch och säger du är ju dum i huvudet som har de åsikterna […] då 

händer ju ingenting. Där handlar det också om att bygga upp en relation, förtroende, sen är 

det en lång process och prata med de personerna. Det är ju inte någonting man ändrar på en 

vecka eller kanske ett år, utan det kanske tar ett antal år. Det är ju inget man löser själv, det 

krävs ju andra, det är inga lätta grejer. 

 

Gällande det långsiktiga bemötandet kan vi sammanfattningsvis säga att flertalet 

beskriver en process där läraren först agerar i klassrummet med tillsägelse eller ett 

samtal under eller efter lektionen. Nästa steg är att kontakta ansvarig mentor där flertalet 

uppger att det vanliga är att kontakta hemmet. Detta följs av en rapportering till rektor 

och är fallet av grövre karaktär kontaktas också polisen. När det gäller kontakt med 

polisen skiljer sig respondenterna åt i det hänseendet att vissa har policyn att kontakta 

för mindre företeelser medans andra uttrycker att det kräver ett noga övervägande. 

Margareta är den av respondenterna som ger uttryck för ett missnöje gällande det 

långsiktiga bemötandet,  hon är inte nöjd med hur det hanteras och känner att det inte 

bidrar till någon förändring. Därför skulle hon vilja se konkretare lösningar för att få 

eleverna att förstå och förändra sig.  

 

4.5 Kulturella perspektiv i undervisningen en självklarhet 
 

När respondenterna resonerar kring deras egen undervisning och på vilka vis de genom 

denna försöker ge eleverna de rätta värdena så ser vi stora likheter men också vissa 

skillnader. Det som flertalet ger uttryck för är att de vill och medvetet försöker visa på 

de skillnader/likheter som finns mellan olika kulturer och människor. Detta för att skapa 

en medvetenhet och förståelse hos sina elever. Britt  säger så här kring vikten av att ge 

eleverna kunskap om de olikheter som kan finnas mellan människor och kulturer:  

 

I religionen där är det jättetydligt och det är viktigt att visa att i den här religionen gör man 

så här och  här gör man så här, vad olikheter kan grunda sig i och att det är inget som 

behöver vara fel och inget som är farligt. Det är både intressant och väldigt viktigt att elever 

får ta del av andra kulturer och ett annat tänk […] det skapar en kunskap hos eleverna som 

säkert kan förebygga exempelvis främlingsfientlighet.  
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När Sune diskuterar det samma ger han intrycket av att det finns en hög grad av 

medvetenhet kring användningen av olika kulturella perspektiv i undervisningen. Hans 

resonemang kring detta:  

 

Jag försöker avdramatisera det ganska mycket, […] men jag börjar med att slå hål på myten 

om vår svenska kultur, som är en kultur som byggts på av många andra kulturer under 

historiens lopp. Och att då inte direkt ta avstånd direkt ifrån när det kommer nya kulturella 

uttryck utan det är en del av vår historia, alltså vår process. Och därmed inte säga att det är 

fel att vara rädd för något nytt, utan det är som jag sa en del, att det är nya dofter, smaker, 

kläder, religiösa uttryck eller vad det kan tänkas vara, det är inte något konstigt. 

 

Även resterande delen av respondenterna medger att de antingen aktivt eller automatiskt 

tar upp olika kulturella perspektiv i sin undervisning. Flera påpekar att det är något som 

sker helt naturligt på grund av deras samhällsorienterade ämnen. Det finns dock några 

exempel som är relevanta att belysa som skiljer sig från den ordinarie undervisningen, 

gällande att visa på skillnader och likheter mellan kulturer. Ulla berättar hur hon arbetet 

med Vilhelm Moberg och hans verk. Fokus i detta arbete har legat på migration, där hon 

dragit paralleller mellan den migration som skedde från Sverige under 1800-talet och 

den immigration som skett och nu sker till Sverige. Detta för att visa eleverna att även 

folk har flytt från Sverige, Ulla betonar att det också kan vara till nytta för elever med 

invandrarbakgrund för att skapa en samhörighet med de svenska eleverna. Även Aina 

beskriver vikten av att få eleverna att förstå andra kulturer. Hon beskriver hur hon 

arbetat med att låta eleverna lära varandra. Exempelvis har nyanlända elever fått berätta 

om sitt hemland och varför de flytt. Aina menar att detta är något som ger en större 

förståelse, hon säger följande gällande den okunskap som finns hos eleverna:  

 

Typ någon som berättade när de i Somalia och de berättade att de spelade X-box i sitt hus 

och de svenska eleverna liksom bara va, spelade ni X-box bor ni i hus. Så de känns som de 

behöver få mer kunskap för att förstå, ibland tänker de att de inte är så lika varandra som de 

faktiskt är. 

 

 

Sammanfattningsvis ger samtliga respondenter ett intryck av att olika kulturella 

perspektiv är något viktigt att förmedla och något viktigt för eleverna att tillgodose sig. 
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Som vi nämnde ovan så uppgav samtliga respondenter att detta är något som sker 

antingen per automatik eller att de medvetet för in det i undervisningen. 

 

4.6 Vikten av en god organisation och ett bra stöd 
 

När vi läser igenom intervjuerna och ser till vad respondenterna sagt kring deras 

upplevda arbetssituation när det kommer till tidsaspekten, stöd från kollegor och 

skolledning samt hur de uttrycker att det finns resurser till att hantera eventuell rasism 

och främlingsfientlighet varierar svaren. Vissa ger ett positivt intryck och menar att 

förutsättningarna är väldigt goda för att hantera rasism och främlingsfientlighet. Andra 

ger en bild av en organisation som brister i hanterandet av rasismen och 

främlingsfientligheten. När Margareta får frågan om hon känner ett stöd från ledningen 

ger hon ett exempel från en händelse som nyligen utspelat sig på skolan:  

 

Nej men man har väl stöd, […] dock vet jag att det var en incident mellan en lärare som har 

en annan hudfärg mot en elev som är en av de värsta. Där på något vis ledningen tycker jag 

och har hört nästan tog elevens parti för mycket, läraren gick över kant men det eleven 

gjorde var inte att klappa på axeln direkt då kanske det är viktigt att man vågar stå upp för 

personalen.  

 

Margareta resonerar sedan på följande vis gällande att ingripa i situationer där rasism 

och främlingsfientlighet förekommer:  

 

Jag är aldrig ute och när jag går in eller ut så är jag på väg till bilen och då har jag lämnat 

skolan och då försöker jag nog inte ens höra vad de säger utan jag bara stänger av, det är 

väl kanske inte så man bör göra men jag tror att jag skulle agera så. […] När jag går ut här 

vid 3 eller 5 då slutar jag och jag vill inte ens lyssna och då brukar ju det här värstinggänget 

vara här […] men det blir som att man skärmar av för man vill bara inte höra något för då 

vet man att man måste ta tag i det. 

 

Margareta är också kritisk till de resurser som skolan erbjuder kring hanterandet av 

frågor så som rasism och främlingsfientlighet. Hon menar att det inte finns något system 

för hur frågorna ska hanteras och hon menar också att det inte finns pengar för att arbeta 

och utveckla detta arbete. Även Aina ger uttryck för den problematik som finns i att 

hantera rasism och främlingsfientlighet: 
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Hur mycket ska man (göra) om man hör något, hur djupt ska man gå med det, ska man ta 

det vidare […] det är svårt att avgöra om man bara hör något, ska jag liksom stanna upp 

eller vad ska jag göra, det är svårt att avgöra och ibland gör man fel tror jag. […] kanske 

borde man ta allt på allvar men ibland tolkar man det som det är skoj sen om det är det eller 

inte borde man kanske se över mer. 

 

Maj ger också uttryck för utmaningar när hon resonerar kring nyanlända elever och de 

resurser som krävs för att dessa ska kunna anpassa sig till verksamheten:  

 

Jag tror att vi borde jobba mer med detta, hur tar vi hand om nyanlända, vilket stöd ska de 

få, vilket stöd bör de få, för det som är i dag räcker inte till, det gör det definitivt inte. […] 

Hur tänker man när en somalisk elev kanske helt utan skolbakgrund ska gå ett halvår i en 

internationell klass och sen slussas rakt ut i en årskurs 9 […] För ungdomarna är inte 

negativa så, men som för oss lärare är det svårt att hinna med allt som vi ska göra, det som 

står i kursplanen, samtidigt se den stora spridningen i gruppen, de som har det lätt, svårt, en 

mellangrupp och sen ska du då ta in de här som har språkliga svårigheter så vi borde inse 

att skolorna behöver mer resurser och mer stöd. 

 

Vidare ser Maj problem när det gäller tidsaspekten. När hon svarar på frågan om det 

finns tid att gå till botten med ärenden gällande rasism och främlingsfientlighet 

uttrycker hon sig på följande vis:  

 

Nej, det finns aldrig tid i skolan, den räcker inte till, särskilt som man hittat på så mycket 

annat som vi ska göra nu. Vi ska sköta så mycket organisatoriskt och administrativt […] det 

är väl bara en tidsfråga innan vi ska göra scheman och då blir det mycket sådant och jag 

kan känna att det borde inte vara så här det borde finnas mer administrativ personal som 

kan ägna sig åt det så vi kan ägna oss åt annat exempelvis sånt som vi diskuterat här. 

 

Dock är Maj positiv till andra delar av skolans organisering och hon lyfter fram 

arbetslagen som skolan är organiserade i:  

 

Vi sitter tillsammans, så vi har väldigt nära till varandra, alla kollegor som har samma 

elever, vilket är bra när något händer. Då vet alla inblandade väldigt snabbt vad som hänt 

och vilka som har gjort någonting och det är en fördel med arbetslagen.  

 

Även Bengt tar upp tidsaspekten, han menar att om rasism och främlingsfientlighet 

uppstår måste det behandlas oavsett om tiden finns eller inte. Det han ser som 

problematiskt är att behandla det i undervisningen. Bengt menar att i undervisningen är 
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det en stor tidspress och därför är det svårt att ta upp begrepp som rasism och 

främlingsfientlighet i den utsträckningen som han önskar.  

 

Det är viktigt att belysa att cirka hälften av respondenterna för fram en positiv bild av 

skolans arbete och sin egen roll gällande hanterandet av rasism och främlingsfientlighet. 

När Sune diskuterar kring hans upplevelser av stödet från skola och övrig personal säger 

han följande:  

 

Just det här öppna klimatet som vi har, försökt att ha på skolan, både mellan vuxna och 

elever […] man behöver inte tycka det är jobbigt utan vi försöker. Det är inte konstigt att 

springa och hämta tre stycken andra, eller följa upp det på konferens, hur går vi vidare med 

det här? Och sen försöker vi hjälpas åt. […] Den här relationen som vi bygger ifrån första 

välkomstfesten till friluftsdagar, man gör massa grejer med personal och elever ihop. […] 

Vi vuxna på denna skolan är inga konstiga, vi finns där hela tiden och händer det någonting 

så är det inte konstigt at det är vuxna där för det är det hela tiden.  

 

På ett liknande sätt beskriver Åke relationen till sina kollegor och skolledning:  

 

Det är en fråga som vi alla jobbar med att bemöta de frågorna, diskuterar det i 

personalgruppen. Det är frågan om hur men alla diskuterar dem på något sätt i arbetslaget. 

Det finns ett stort stöd från ledningsnivå till lärarnivå, alla tar tag i eventuella ärenden och 

hjälps åt. Det är något som det finns en stor medvetenhet här på skolan, vilket gör att alla 

arbetar med det. 

 

Även Ulla ger ett positivt intryck när det kommer till relationen med övrig personal och 

skolledning. Hon resonerar följande:  

 

 Vi är medvetna om att saker och ting kan hända och vi stöttar varandra till hundra. Det är 

liksom, det går en löpeld och man vet att om det kör ihop sig och ingen är i närheten så är 

det bara att greppa någon av rektorerna, de är alltid där. […] skulle de inte vara där så är det 

bara att ta någon annan så får man hjälp, du behöver aldrig vara själv. 

 

Ulla är positiv även när det gäller tidsaspekten:  

 

I och med att vi har ett likabehandlingsteam så tar de det, och det är bra. För lärarna idag, så 

som lärare själv, så kan det ju vara svårt att hitta tiden att rodda ihop. Alltså om det händer 

någonting här ute som jag skulle behöva rodda i, visst du kan ta första läget, men sen kan 
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du lämna över det […] för att själv kan det vara svårt att få in i din vardag, hur gärna du än 

skulle vilja, men där har du dem (likabehandlingsteamet) och det är kanon. 

 

Britt är också positiv när det kommer till stödet från kollegor och skolledning på frågan 

om hon upplever stöd från dessa svarar hon:  

 

Absolut, det är jag övertygad om. Händer det liksom i klassrummet så man ju ta det själv 

till en början, men skulle det hända något och man behöver hjälp, då vet jag att man får 

stöd. Och det går inte att vara ensam och hantera allt. 

 

Även Bengt och Rune menar att skulle eventuella situationer uppstå så har de en 

trygghet i att de alltid kan vända sig till kollegor och skolledning. Sammanfattningsvis 

kan vi se en uppdelning av respondenterna vissa ger en problematisk bild av 

möjligheterna till att hantera rasism och främlingsfientlighet. Medan andra istället ser 

positivt på saken och lyfter fram de goda relationerna med arbetskamrater och 

skolledning.  

 

5 Analys 
I detta kapitel väver vi in våra teoretiska ansatser och knyter an de till vårt resultat för 

att på ett djupare sätt behandla materialet.  
 

5.1 Värdepedagogiska  inslag i undervisningen  
 

En aspekt i bemötandet är hur respondenterna i sin undervisning använder olika 

metoder för att förbygga att rasism och främlingsfientlighet uppstår.  När vi har studerat 

detta har vi valt att göra det utifrån en värdepedagogisk ansats med fokus på olika 

kulturers plats i undervisningen. Precis som vi skrev i resultatet så uppger samtliga 

respondenter att olika kulturer har mer eller mindre stor plats i deras undervisning och 

de belyser vikten av att skapa en medvetenhet hos eleverna. Roth kallar detta för 

mångkulturell undervisning och belyser relevansen i att både ge eleverna kunskap om 

den egna kulturen då det medför en jämförelse med andra och således ökar förståelsen 

hos eleverna. Ytterligare av vikt är att belysa flera olika kulturer detta för att visa att 

majoritetskulturen inte är dominerande och ge en bild av hur det ser ut i samhället.
90

 Ett 

enligt oss tydligt exempel på detta är Sunes resonemang kring kulturella perspektiv i 

undervisningen Sune beskriver hur han medvetet försöker avdramatisera kulturer och 

han slår också hål på den svenska genom att visa att denna är uppbyggd av andra 

                                                 
90

 Roth, 1998. S. 64,70 
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kulturer genom historiens gång. Detta stämmer väl överrens med det Roth beskriver 

kring hur kunskap om den egna kulturen kan öka förståelsen för andra kulturer. 

Eleverna ges en bild av hur det som de möjligtvis ser som typiskt svenskt i själva verket 

har inhämtats av andra kulturer. De har då fått en kunskap om att andra kulturella inslag 

kan leda till något gott vilket i sin tur kan generera i en förståelse för nya kulturella 

influenser som de stöter på i dagens samhälle.  

 

Även Ulla använder den svenska kulturen och historien för att skapa en medvetenhet 

och förståelse hos eleverna. Detta gör hon genom att ställa den svenska migrationen 

under 1800-talet gentemot den invandring som idag sker till Sverige. Denna jämförelse 

tror hon kan skapa en samhörighet mellan svenska elever och invandrarelever. Speciellt 

tror hon att det skapar en medvetenhet och förståelse hos invandrareleverna för det 

svenska kulturella arvet och att det finns en likhet med deras egna erfarenheter. Aina 

vänder på Ullas resonemang och låter invandrareleverna få berätta om sina erfarenheter 

och sitt hemland för att på så vis skapa en förståelse hos de svenska eleverna. Således är 

detta åter exempel på hur olika kulturella perspektiv i undervisningen kan skapa 

medvetenhet och främja förståelsen, vilket är i likhet med det Roth beskriver.  

 

5.2  Respondenternas begriplighet och hanterbarhet 
 

Nedan kommer vi att koppla resultatet till begriplighet och hanterbarhet. Begriplighet 

som handlar om hur individen upplever den information och de intryck den utsätts för 

som gripbara och strukturerade. Hanterbarhet handlar om hur läraren kan och ser sina 

möjligheter att påverka sin situation och omgivning gällande rasism och 

främlingsfientlighet. För en utförligare redogörelse av begreppen se sidan 20. 

 

Vi skrev i resultatdelen att det var en delad syn bland respondenterna gällande huruvida 

de upplever att de har förutsättningar och möjligheter att bemöta rasism och 

främlingsfientlighet. Detta gick att se genom flera svar under intervjuerna, orsakerna till 

att de antingen var positiva eller negativa analyserar vi genom att se på deras 

begriplighet och hanterbarhet utifrån de aspekter som utgör dessa begrepp. När vi 

analyserar respondenternas svar med fokus på begriplighet och hanterbarhet framgår tre 

olika mönster. De med spår av en låg grad av begriplighet och hanterbarhet, de med 

relativt hög och de med en tudelad. Framförallt är det Margareta och Aina som i sina 

svar ger indikationer på att begripligheten och hanterbarheten brister på vissa punkter.  
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Margareta beskriver vikten av att skolledningen står upp för personalen, vilket hon i 

exempel visar att de inte alltid gör. Hon säger också att i vissa situationer exempelvis 

när hon är på väg hem så gör hon ett medvetet val att inte ingripa om hon skulle höra 

rasistiska eller främlingsfientliga uttryck, detta för att hon då tvingas agera. Här anser vi 

att både begripligheten och hanterbarheten brister. Dels handlar det om hennes roll som 

lärare, när hon medvetet väljer att inte ingripa. Dels också hennes psykiska ork för att 

kunna ta tag i situationerna. Analyserar vi detta vidare och försöker se varför Margareta 

ger uttryck för en ovilja att ta tag i vissa situationer så kopplar vi det till att skolan som 

organisation är bristfällig på ett antal punkter. Margareta framhäver skolans bristande 

resurser när det gäller att hantera problematiken kring främlingsfientlighet och rasism. 

Hon känner att likabehandlingsplanen endast är ett byråkratiskt dokument som hon inte 

har någon hjälp av, ett dokument som i själva verket borde utgöra en mall för hur man 

ska agera vid sådana här situationer. Margareta är vidare kritisk till den fortbildning som 

erbjudits hon menar att det skulle behövas mer, men att det inte finns resurser. Vi kan 

således se att Margaretas begriplighet och hanterbarhet påverkas av bristande resurser, 

oklara riktlinjer och brister i kompetensen gällande rasism och främlingsfientlighet.  

 

Även Aina uttrycker en viss osäkerhet när det kommer till att bemöta rasism och 

främlingsfientlighet. Hon säger att det är problematiskt att veta hur mycket hon ska 

göra, hur djupt hon ska gå med det och om hon överhuvudtaget ska ingripa eller inte. I 

det stora hela beskriver Aina att hon inte har vetskap om hur hon ska gå till väga när 

hon stöter på rasism och främlingsfientlighet utanför klassrummet. Utifrån dessa tankar 

kan vi också se brister i begripligheten och hanterbarheten. Det handlar om hennes egen 

roll, där hon inte vet hur hon bör agera vid situationer där rasism och 

främlingsfientlighet förekommer. Det handlar också likt Margareta om en brist i 

kompetensen kring dessa faktorer där hon uttrycker att det skulle behövas mer 

fortbildning för att kunna hantera sådana här situationer. Aina beskriver också att 

arbetet mot rasism och främlingsfientlighet sker individuellt på hennes arbetsplats, 

vilket kan skapa en osäkerhet kring hur hanterandet av dessa faktorer ska ske.  

  

När vi nu applicerat delar av de faktorer som utgör begriplighet och hanterbarhet på 

dessa respondenter kan vi se att det är vissa saker som ligger till grund för att 

respondenterna känner en osäkerhet kring bemötandet av rasism och 
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främlingsfientlighet. Sammanfattningsvis kan vi slå fast att det gällande begripligheten 

finns brister i kunskapen om sin egen roll, arbetsinnehållet och arbetsprocessen. När det 

kommer till hanterbarheten brister skolan som organisation exempelvis gällande 

tydligheten i hur arbetet mot rasism och främlingsfientlighet ska ske, respondenternas 

kompetens när det kommer till dessa faktorer påverkas i negativ mening av en bristande 

fortbildning och påverkansmöjligheter över sin egen yrkesroll. Vidare brister skolan i 

resurser och stöd, respondenterna menar att det finns för lite resurser. Margareta menar 

exempelvis att resurserna är bristfälliga både i den bemärkelsen att det inte finns 

ekonomiskt utrymme till fortbildning, men också i den bemärkelsen att resurserna 

brister när det kommer till att hantera elever som gett uttryck för rasism och 

främlingsfientlighet. Däremot är det inte möjligt att dra en generell slutsats kring att 

dess tre respondenter har en genomgående låg grad av begriplighet och hanterbarhet 

detta pågrund av att de i andra avseenden uppvisar positiva tendenser. 

 

Lika viktigt som det är att visa på de respondenter som har en bristande begriplighet och 

hanterbarhet är det att lyfta fram de som har en god sådan och vad som bidrar till detta. 

De respondenter som tydligast ger uttryck för en god begriplighet och hanterbarhet är 

Åke, Sune och Ulla. Det som är gemensamt för dessa tre är att de alla uttrycker en 

positivitet gällande stödet från kollegor, skolledning samt de klara riktlinjer som finns 

på deras skolor när det kommer till att bemöta rasism och främlingsfientlighet. Ser vi till 

Ullas upplevelser av situationen på skolan när det gäller att bemöta rasism och 

främlingsfientlighet så är hon optimistisk inställd. Detta går att utläsa när hon beskriver 

det stora stödet hon känner från kollegor och skolledning Ulla ger en bild av att man 

aldrig behöver stå ensam vid eventuella händelser. Detta är en viktig del för att både 

begripligheten och hanterbarheten skall vara hög. Ulla visar på en medvetenhet när det 

kommer till hennes arbetsmiljö, hon vet att arbetsklimatet genomsyras av ett klimat där 

alla är varandra till hands. Vilket också kan kopplas till hanterbarheten i form av det 

stöd av kollegor och skolledning som Ulla uttrycker. Ulla framhåller också det 

likabehandlingsteam som finns på skolan som något positivt. För att koppla detta till 

begripligheten så visar Ulla på en kunskap dels gällande skolans organisation och dels 

på sin egen roll i relation till helheten. Hon vet att eventuella ärenden rörande rasism 

och främlingsfientlighet kan och ska lämnas över till likabehandlingsteamet. Detta 

påverkar också hanterbarheten i positiv bemärkelse då skolan som organisation har 

klara riktlinjer för hur dessa händelser ska hanteras. Det påverkar också tidsaspekten, 
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Ulla medger att tid är en bristvara, men genom att ha vetskapen och möjligheten att 

lämna över ärenden till en annan instans påverkas detta positivt. Av vikt att nämna är 

också tydligheten i skolans organisation där Ulla upplever att det finns goda resurser för 

att hantera rasism och främlingsfientlighet. Sammantaget sett så är skolan organiserad 

på ett vis som gör att de rätta verktygen för att hantera rasism och främlingsfientlighet 

finns att tillgå, samtidigt som Ulla upplever ett stöd, från skolledning ner till enskild 

kollega, för att bemöta dessa faktorer. Vilket ökar känslan av hanterbarhet.  

 

Även i Sunes svar ser vi flera faktorer som tyder på en god begriplighet och 

hanterbarhet. Likt Ulla framhåller också Sune relationen till kollegor och skolledning 

som positiv. Han upplever att det alltid är ett öppet klimat på skolan som bidrar till att 

de anställda ger varandra stöd i situationer som kräver detta. Sunes bild är väldigt lik 

Ullas där båda med stor tydlighet visar på en god relation till kollegor och skolledning i 

bemötandet av rasism och främlingsfientlighet vilket är en del för att uppnå god 

hanterbarhet. Sunes syn gällande fortbildningen och likabehandlingsplanen tyder också 

på en god begriplighet och hanterbarhet. Sune ger en bild av att han är väl förberedd på 

att bemöta rasism och främlingsfientlighet, detta genom kunskap som inhämtats i 

samband med fortbildning från skolan och genom privata intressen. Detta visar på 

Sunes medvetenhet kring vad som krävs för att bemöta rasism och främlingsfientlighet, 

annorlunda uttryckt visar han på en god insikt gällande vad som fodras i hans roll som 

lärare. Vilket i sin tur ökar begripligheten. Gällande likabehandlingsplanen framhåller 

Sune allas delaktighet i utvecklandet av denna. Han poängterar sedan vikten av att 

samtliga lärare och även eleverna har en påverkansmöjlighet i utformandet av 

likabehandlingsplanen. Han menar att dokumentet känns viktigare då. Detta arbetssätt 

gör att kunskapen kring likabehandlingsplanen och på så vis skolans ståndpunkt i frågor 

gällande exempelvis rasism och främlingsfientlighet blir tydlig. Allas deltagande i 

utformandet och förändringsarbetet av dokumentet bidrar till en bättre hanterbarhet i 

den meningen att det ges möjlighet till att vara med och planera och besluta kring hur 

skolans arbete ska se ut. Det medför vidare att alla får en insikt kring hur arbetet ska ske 

vilket i sin tur gör att riktlinjerna blir tydliga. Vilket också indikerar på en god 

hanterbarhet.  

 

I Åkes resonemang kring likabehandlingsplanen och stödet som finns bland personalen 

på skolan kan vi också se aspekter som tyder på en god hanterbarhet och begriplighet. 
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När Åke beskriver likabehandlingsplanen så framkommer det att han har en god 

kunskap om detta dokument. Han framhäver vidare likabehandlingsplanens betydelse i 

arbetet för att bemöta rasism och främlingsfientlighet. Detta dokument bidrar till en 

struktur för hur de ska arbeta med frågorna och skapar ett forum där lärarna kan lyfta 

och diskutera dessa faktorer. Vidare framhåller Åke dokumentets betydelse när det 

kommer till att bemöta rasism och främlingsfientlighet, det bidrar till en förutsägbarhet 

och det ger också en tydlighet i hur arbetet ska ske. Åke visar på en god kunskap när det 

kommer till skolans planerade bemötande av rasism och främlingsfientlighet. Han har 

en vetskap om hur arbetet är organiserat och hur det ska se ut vilket bidrar till en ökad 

begriplighet. Denna vetskap leder till att det finns en tydlighet i arbetet mot rasism och 

främlingsfientlighet, likabehandlingsplanen gör att riktlinjerna i arbetet framgår på ett 

adekvat sätt och således bidrar till en kompetens gällande bemötandet. Åke framhåller 

att det finns en stor medvetenhet kring faktorerna och detta gör att det finns ett stort stöd 

på skolan, från lärarnivå upp till ledningsnivå. Sammantaget faktorer som ökar 

hanterbarheten.  

 

När det gäller de fyra resterande respondenterna Rune, Bengt, Maj och Britt så är det 

mer komplicerat att se huruvida begripligheten och hanterbarheten är av låg eller hög 

grad. Inom vissa områden tyder svaren på en god begriplighet och hanterbarhet och 

inom andra områden är det de motsatta. Ser vi till de svar som Maj gett så finns där 

indikationer på att begripligheten och hanterbarheten brister. När Maj resonerar kring 

tidsaspekten och lärarnas arbetsuppgifter är hon tydlig med att tiden aldrig räcker till i 

skolan. Detta menar hon beror på de organisatoriska och administrativa arbetsuppgifter 

som tillkommit lärarna. Hon är tydlig med att situationen inte borde se ut som den gör 

utan det borde finnas mer resurser tillhands. Vi kan i detta svar utläsa en oförståelse hos 

Maj där hon inte förstår varför hon ska ägna sig åt dessa typer av administrativt arbete. 

Vi kan alltså utläsa en kritik gentemot hur hon upplever sin yrkesroll. Maj säger också 

att hon inte skulle bli förvånad om det skulle tillkomma ytterligare arbetsuppgifter till 

det som hon redan beskriver som överväldigande. Det ges således uttryck för någon 

form av bristande påverkansmöjligheter när det gäller hennes arbetssituation, det 

handlar om vilka uppgifter hon åläggs och hur dessa ska skötas. Maj resonerar vidare 

kring bristen på resurser och stöd gällande de utmaningar som skolan står inför med 

nyanlända elever. Maj säger att som situationen är idag så är det svårt att hinna med allt 

som ska göras och att då samtidigt hantera de kunskapsglapp som finns i klasserna med 
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betoning på de nyanlända är problematiskt. Hon menar att skolan måste få mer resurser 

och stöd för att hantera detta. Samtidigt uttrycker Maj ett behov av fortbildning när det 

kommer till att hantera nyanlända elever och att slussa in dem i det svenska 

skolsystemet. Hon menar att detta har blivit en så pass stor del av arbetet att det krävs 

mer utbildning och att skolan måste fokusera mer på det.  

 

På flera punkter indikerar dock Majs svar på en god begriplighet och hanterbarhet. 

Exempelvis gällande likabehandlingsplanen som hon tycker fungerar som en tydlig 

indikator på hur arbetet mot rasism och främlingsfientlighet ska skötas. Vidare 

beskriver Maj fördelen med skolans organisering gällande arbetslagen detta medför att 

det alltid är nära till kollegor och således stöd och hjälp. Hon beskriver också att skolans 

arbete kring rasism och främlingsfientlighet sker gemensamt. Detta kan vi koppla till 

faktorer så som skolans organisering och klara riktlinjer vilka är delar av begripligheten 

och hanterbarheten.  

 

Begripligheten och hanterbarheten hos Britt liknar Majs på det vis att det indikerar åt 

både det positiva och det negativa hållet. Gällande exempelvis likabehandlingsplanen 

och skolans uttalade arbete mot rasism och främlingsfientlighet är hon inte insatt. 

Likabehandlingsplanen förstår hon inte hur den ska användas hon menar att den inte ger 

någon tydlig bild av hur hon ska agera vid eventuella händelser. Hon upplever således 

att det inte finns några klara riktlinjer eller någon tydlighet i organisationen när det 

kommer till att bemöta rasism och främlingsfientlighet. Ett resonemang som visar på en 

bristande hanterbarhet och begriplighet. Ser vi dock till det upplevda stödet från 

kollegor och skolledning så beskriver hon det som en självklarhet att det finns hjälp och 

stöd att tillgå om så skulle behövas. Faktorer som ökar hanterbarheten.  

 

 

6 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras vår metod, vad vi hade kunnat göra annorlunda och vilka för- 

och nackdelar som det finns med vår och andra metoder.  Vidare diskuteras det resultat 

vi kommit fram till i förhållande till teori, tidigare forskning samt knyter vi an till ett 

mer samhälleligt perspektiv. Slutligen berörs möjligheterna till vidare forskning. 

  

6.1 Metoddiskussion  
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Genom den kvalitativa metoden som vi valt har vi kunnat få ett djup i vår studie, 

respondenterna har på ett utförligt sätt kunnat resonera kring rasism och 

främlingsfientlighet. Dock innebär denna metod att det ej är möjligt att göra några 

generaliseringar utifrån resultatet. Hade vi dock valt en kvantitativ metod hade vi 

kunnat nå ut till en betydligt bredare massa och på så vis fått möjligheten att dra 

generella slutsatser utifrån det resultat som givits.  

 

Det hade också varit möjligt att kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod, vilket 

hade kunnat ge oss en högre validitet och reliabilitet i arbetet. Dock hade vi då tvingats 

dra ner på antalet kvalitativa intervjuer då tidsaspekten är ett problem. Utopiskt sätt 

hade det enligt oss varit optimalt att kombinera intervjuerna med observationer, detta 

för att se läraren i den direkta situationen. Vårt arbete handlar om rasism och 

främlingsfientlighet och lärarnas bemötande av detta så det hade blivit allt för 

tidskrävande och näst intill omöjligt att på så kort tid få ett användbart resultat av 

observationerna.  

 

6.2 Resultatdiskussion  
 

6.2.1 Diskussion av respondenternas erfarenheter kring rasism och 
främlingsfientlighet 

 

Av de nio respondenter vi intervjuat medger samtliga att de stött på rasistiska och/eller 

främlingsfientliga elever i skolan. Till största del handlar det dock om 

främlingsfientlighet uppger respondenterna. Även om respondenterna ger exempel på 

erfarenheter där elever uttrycker sig grovt, till exempel där de liknar invandrarelever 

med apor eller säger jävla neger, så benämner respondenterna det som 

främlingsfientlighet och inte rasism. Respondenterna beskriver själva att elever i så ung 

ålder sällan är medvetna rasister, de förstår inte den fulla innebörden i sina uttalanden. 

 

När det kommer till hur respondenterna beskriver sina erfarenheter så handlar det om 

allt ifrån grova övertramp till väldigt subtila former av rasism och främlingsfientlighet. 

Det tydligaste och kanske grövsta formerna är när respondenterna beskriver grova 

verbala övertramp som riktar sig till en enskild elev eller en grupp elever. Exempelvis 

som Aina beskriver när hon hört hur elever skrikit ”vit makt negerslakt”.  Rasism och 

främlingsfientlighet förekommer också under mer subtila former, som Maj beskriver där 

det handlar om hånflin, knuffar eller diskriminering över internet. En annan subtil form 
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är när det framkommer i elevarbeten där det underförstått skiner igenom en 

främlingsfientlighet. Vanligast förekommande är att dessa åsikter kommer till uttryck i 

korridorerna. I klassrummet kommer det främst till uttryck i diskussioner, det handlar 

om att elever ger sin syn på samhället och i dessa resonemang ger uttryck för en 

främlingsfientlighet.   

 

Ytterligare en aspekt gällande respondenternas erfarenheter av rasism och 

främlingsfientlighet som vi anser relevant att diskutera är att detta är något som 

förekommer mellan olika invandrargrupper. Det är lätt att tro att detta är något som 

endast sker från svenska elevers sida gentemot invandrarelever, men i intervjuerna har 

det framkommit att det finns en problematik kring hur exempelvis vissa 

invandrargrupper nedvärderas och står lägre i rang än andra. Ett fenomen som vi anser 

relevant att belysa ur det hänseendet att Sverige idag är ett land som tar emot invandrare 

och flyktingar från olika delar av världen, som faktiskt kan ha inbördes motsättningar. 

Detta ställer helt nya krav på lärarna och det är inte helt omöjligt att det också kräver 

nya och annorlunda metoder när det gäller hanterandet av detta. Det finns så klart en 

språklig barriär som behöver överbryggas samt att det kräver en kunskap om olika 

kulturer och kontexter som inte är helt givna i Sverige.  

 

En tydlig skillnad som vi kan se i respondenternas svar är att det framgår att 

främlingsfientliga åsikter hos eleverna är vanligare på landsortskolorna. Detta är 

givetvis inte något vi kan dra en generell slutsats utifrån då vi endast har intervjuat nio 

lärare, men det finns ändå en skillnad. Skillnaden är framför allt att respondenterna på 

landsortsskolorna stöter på rasistiska och främlingsfientliga åsikter oftare och av grövre 

karaktär samt att de tydligare ger uttryck för att det finns en faktisk problematik kring 

dessa faktorer. Detta faktum kan vara intressant att se utifrån det som Lindström  

beskriver i sitt verk. Lindström har undersökt skillnader mellan en bruksort och ett 

industrisamhälle och kommit fram till att det finns stora skillnader i synen på flyktingar 

och invandrare. Detta förklarar han utifrån skiftande strukturella förhållande, det 

handlar om orternas historia, aktuella situation och dess framtidsutsikter. Detta är något 

som vi inte gått in på djupare, men de skiftande erfarenheterna som respondenterna 

uppvisar kan mycket väl ha sin grund i hur orterna där de är verksamma ser ut.  
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6.2.2 Diskussion kring respondenternas bemötande av rasism och 
främlingsfientlighet  

 

Respondenternas bemötande av rasism och främlingsfientlighet skiljer sig åt från 

individ till individ. Det skiljer sig givetvis också åt beroende på situation, handlar det 

om grova övertramp i form av personangrepp ser bemötandet ut på ett visst vis medan 

det ter sig på ett annat sätt om det handlar om en allmän diskussion där dessa åsikter 

framkommer. När det gäller de situationer där det främst handlar om att bemöta tankar 

och åsikter som kan förekomma i exempelvis undervisningen så är samsynen bland 

respondenterna att diskussion är det medel som bör användas. Exempelvis som Åke 

säger: ”man vill ju ha den diskussionen. Man vill ju inte undvika den, man vill ju ha den 

för att kunna belysa den ur andra perspektiv.” Detta kan kopplas till det som Dewey, 

men också Arneback, säger om den reflektiva moralen, han belyser vikten av att 

omgivningen stimulerar till reflektion. Dewey menar att kunskapen att reflektera till stor 

del beror på omgivningen, vilket i sin tur har en stor inverkan på den moraliska 

utvecklingen. Som vi kan se utifrån Åkes citat är detta något som medvetet sker genom 

att bemöta eleverna med andra perspektiv. Detta är inte någonting som enbart är 

synonymt med Åke utan det är något som samtliga respondenter beskriver.    

 

För att återknyta till Deweys tankar så menar han att skolan har ett uppdrag att 

möjliggöra chansen för elever att utveckla de moraliska egenskaper som är önskvärda i 

samhället. Dewey anser att moralen är social och sker i en växelverkan mellan individen 

och den sociala miljön. Det är då nödvändigt att läraren tydliggör för eleven vilka 

önskningar och föreställningar som skolan står för, detta för att utveckla en önskvärd 

moral hos eleven. För att uppnå detta måste således rasistiska och främlingsfientliga 

åsikter i skolan bemötas med diskussion och inte bara tillrättavisning. Rune 

exemplifierar detta genom att beskriva hur det kan vara till en fördel att möta eleven 

med en förståelse och ge denna vissa poäng i argumenten för att sedan försöka 

motbevisa och då applicera de önskvärda värdena hos eleven. Det sker således en 

växelverkan mellan Rune och eleverna och i synnerhet den elev han specifikt bemöter, 

genom detta utbyte försöker Rune överföra de önskvärda värdena till eleverna. 

 

Det som respondenterna framhåller som viktigast i bemötandet av rasism och 

främlingsfientlighet är att föra en diskussion i ämnet. Detta framgår tydligt när vi 

applicerat Deweys tankar på respondenternas svar. Även om respondenternas 

erfarenheter och infallsvinklar skiljer sig åt så mynnar det ändå ut i en gemensam syn på 
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att kommunikation är det som är mest grundläggande i bemötandet. Att samsynen är så 

stor anser vi är positivt i den bemärkelsen att det i samhället idag pågår en intensiv 

debatt kring begreppen rasism och främlingsfientlighet. Detta är någonting som givetvis 

också eleverna utsätts och tar del av, för ungdomar i denna åldern kan det finnas 

svårigheter att förhålla sig och ta in den information de tar del av. Utifrån egna 

erfarenheter kan vi exempelvis se hur Facebook, där stora delar av dagens ungdom 

huserar, flödar över av åsikter där rasism och främlingsfientlighet är centralt. Dessa 

åsikter kommer ofta från minst sagt tveksamma källor. Detta gör det än viktigare att inte 

läraren i sitt bemötande av rasism och främlingsfientlighet står och pekar med hela 

handen och bara visar på rätt och fel, utan som respondenterna beskriver bemöter det 

med fakta, kunskap och diskussion. Precis som Dewey beskriver ska skolan fungera 

som en assimilering in i samhället, då kräver detta att de åsikter som finns i samhället 

bemöts i skolan. När debatten är så påtaglig som den är i det svenska samhället idag 

finns det en stor chans att eleverna också hör åsikter hemma från nära och bekanta. 

Skolan ska ha en utjämnande och integrerande verkan där elever oberoende av social 

bakgrund ska ges möjlighet att ventilera åsikter, få de bemötta och på så sätt eventuellt 

ändra åsikten. Det är skolans uppgift att bemöta dessa åsikter och ge eleverna 

perspektiv. När en åsikt bemöts bidrar detta till en erfarenhet, vilket i sin tur påverkar 

hur personer ser på saker och ting, menar Dewey. Skolan ska bidra till den goda 

erfarenheten och på så vis motverka negativa åsikter. Enligt Dewey kan en åsikt som 

inte blir ifrågasatt bidra till att elevens växande hämmas när det kommer till erfarenhet 

och moral, detta begränsar möjligheterna till en rikare erfarenhet också i framtiden. 

Därför är det viktigt att lärarna bemöter rasistiska och främlingsfientliga åsikter aktivt, 

vilket vi kan se att de gör.  

 

Ytterligare en del i bemötandet handlar om lärarnas metoder i undervisningen, vi har 

fokuserat på hur respondenterna behandlar kulturell mångfald. Samtliga respondenter 

uppger att de aktivt eller automatiskt visar på olika kulturer i undervisningen. Det finns 

hos respondenterna, som vi ser det, inte bara en åsikt om att kommunikation är det 

centrala i bemötandet utan det finns också en kunskap om hur denna kommunikation 

ska ske och vad den ska innehålla för att ge eleverna de rätta värdena. Att föra in olika 

kulturella perspektiv i undervisningen ser vi som centralt då det visar på samhällets 

mångfald, så som det ser ut idag. Detta överrensstämmer också med det som Roth 

beskriver kring att bedriva en mångkulturell undervisning. Roth menar att det gör att 

eleverna får en bild av samhället där majoritetskulturen utmanas av andra kulturer, 
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vilket gör att elevernas medvetenhet och förståelse för det främmande ökar. Denna syn 

framkommer också hos Elmeroth där hon genom elevintervjuer kommit fram till att 

läraren ska stå som en motsats gentemot det rasistiska och främlingsfientliga genom att 

visa på andra perspektiv. Något som våra respondenter tydligt visar att de gör. Kumar, 

Seays och Karabenicks menar att kontakt med elevgrupper från en annan kultur kan 

skapa inne- och utegrupper vilket kan bidra till att stereotypa tankar om gruppen kan 

öka även då eleverna har en närkontakt med kulturen. Det krävs att man arbetar med de 

olika kulturerna för att skapa en ömsesidig förståelse och på så vis skapa en empati för 

kulturerna. Här belyses vikten av lärarens roll och att bemötandet kan ha en avgörande 

funktion för elevernas förståelse för andra människor och i skapandet av elevernas 

moral. Genom rätt bemötandet från lärarna och genom arbete kan läraren bygga broar 

över kulturella och etniska skillnader. 

 

I bemötandet ser vi två aspekter där respondenterna är överens, det gäller som vi nämnt 

kommunikationens centrala betydelse och att öka medvetenheten och förståelsen hos 

eleverna genom en mångkulturell undervisning.  

 

6.2.3 Diskussion av respondenternas begriplighet och hanterbarhet 
  

Ser vi till analyskapitlet så har vi valt att inte beröra två av respondenterna, Bengt och 

Rune, detta på grund av att vi anser att deras svar inte ger en tillräcklig grund för att 

göra en bedömning av hur deras begriplighet och hanterbarhet ser ut. Båda 

respondenterna beskriver hur de känner sig förberedda på att bemöta rasism och 

främlingsfientlighet och att de har god kunskap om begreppen. Båda respondenterna ger 

också uttryck för hur de på ett medvetet och strukturerat sätt berör faktorerna i 

undervisningen. Trots detta anser vi det vara fel att göra en bedömning på dessa 

respondenters begriplighet och hanterbarhet. Rasism och främlingsfientlighet ser de inte 

som något problem på deras skolor det är inte vanligt förekommande. Detta gjorde att 

respondenternas svar när det kommer till frågor som berör begripligheten och 

hanterbarheten ofta diskuterades i antagande, istället för faktiska erfarenheter. 

Respondenterna berör vissa delar av hanterbarheten och begripligheten, men vi anser att 

de är för få för att göra en helhetsbedömning. Därav har de fått stå utanför analysen.  

 

När vi applicerade begriplighetens och hanterbarhetens olika faktorer på 

respondenternas svar såg vi ett liknande mönster mellan de respondenter som innehade 
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en högre grad och de med en lägre grad av begriplighet och hanterbarhet. Mycket kan 

återknytas till skolan som verksamhet, hur arbetet är organiserat, i vilken utsträckning 

respondenterna kan delta i arbetet och hur arbetsklimatet ser ut. Ser vi till de 

respondenter som uttrycker en optimism kring arbetet att bemöta rasism och 

främlingsfientlighet så lyfts faktorer fram så som delaktighet i arbetsprocessen, de ges 

möjlighet att vara med och utforma arbetet kring hur denna typ av frågor ska behandlas, 

således en delaktighet och goda påverkansmöjligheter. Vidare framhålls en arbetsmiljö 

där kollegor och skolledning ses som hjälpsamma och det framgår en bild av att 

respondenterna ser sig själva som en del av verksamheten. Respondenterna med en 

högre grad av begriplighet och hanterbarhet poängterar också hur skolan organiserats 

med arbetsgrupper vilka har specialansvar och även de tydliga riktlinjerna för hur 

arbetet ska skötas, detta för att minska arbetsbördan och tidspressen hos lärarna.  

 

De respondenter som  visar en lägre grad av begriplighet och hanterbarhet lyfter i mångt 

och mycket fram samma faktorer som berörts i stycket ovan. Det handlar om bristande 

påverkansmöjligheter, brist på känsla av deltagande, bristande resurser och stöd från 

både skolledning och kollegor. De för fram en bild av att skolan inte gör tillräckligt i 

arbetet och de härleder detta till de bristande resurserna. Respondenterna har heller inte 

getts möjlighet att förbättra sina möjligheter genom fortbildning då detta lyser med sin 

frånvaro. Detta har lett till en viss oförståelse när det kommer till bemötandet av rasism 

och främlingsfientlighet.   

 

Vi kan se att det i stor utsträckning handlar om skolans organisering när det kommer till 

hur respondenterna känner sig förberedda på att hantera rasism och främlingsfientlighet. 

Flera av de faktorer som utgör begripligheten och hanterbarheten, exempelvis 

påverkansmöjligheter, riktlinjer, resurser och tydligheten i organisationen är något som 

är svårt för en enskild lärare att påverka. Ska en förändring ske och en god organisation 

uppstå krävs det att det sker från de ledande positionerna ner till enskilda lärare och att 

det sker gemensamt så att samtliga känner en delaktighet, så ser det inte ut hos de 

respondenter vilka för fram en negativare bild kring hanterandet av rasism och 

främlingsfientlighet. Flera av de respondenter som för fram en positiv bild framhåller 

arbetsklimatet där de får stöd av ledning och kollegor och att denna typ av frågor 

diskuteras och behandlas kontinuerligt. Emma Arneback diskuterar kring den 

reflekterande moralen och vikten av att diskutera och behandla dessa frågor för att 
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anpassa sitt handlande. Vilket vi kan koppla till vikten av att ha en arbetsmiljö där 

lärarna ges möjlighet att diskutera och fundera kring bemötandet av rasism och 

främlingsfientlighet. Detta är viktigt när det kommer till det faktiska mötet med 

eleverna. Något som ser annorlunda ut hos respondenterna.  

 

Vår studie  omfattar nio respondenter och att dra några generella slutsatser går inte att 

göra. Men ska vi se till det som diskuterats kring begriplighet och hanterbarhet i ett 

större samhälleligt perspektiv så tycker vi det är intressant att se vilka skillnader som 

faktiskt framkommit i vår studie. Vissa respondenter ger uttryck för att de har 

tillräckliga resurser och de får tillräckliga verktyg för att bemöta rasism och 

främlingsfientlighet medan det hos andra är tvärtom. Detta handlar i grund och botten 

om att det i svenska skolor finns en ojämlikhet när det kommer till resurser och som i 

mångt och mycket handlar om pengar. Att gå djupare in på varför det ser ut så här har vi 

inte mandat att göra men vi anser detta till trots att det är en viktig aspekt att lyfta till 

diskussionen, att vi kan se en ojämlikhet som påverkar respondenternas upplevelse av 

förmåga till att bemöta rasism och främlingsfientlighet. En intressant aspekt är vidare att 

de respondenter som gett en bild av sina möjligheter att bemöta rasism och 

främlingsfientlighet som bristfälliga är uteslutande hemmahörande på landsbygdsskolor. 

Inte heller här kan vi dra några generella slutsatser men det är inte helt orimligt att tro 

att skolor i mindre kommuner också i många fall innehar något mindre resurser.       

 

Slutligen vill vi återigen belysa skolledningens betydelse när det kommer till 

respondenternas begriplighet och hanterbarhet. Vi ser det som en avgörande faktor om 

ledningen innehar en kompetens kring dessa områden när det kommer till hur det ska 

bemötas, vilka resurser som krävs och vad lärarna behöver för stöd i detta arbete. Som 

vi tidigare varit inne på gällande de respondenter med hög begriplighet och hanterbarhet 

så ger deras svar sken av en kompetent skolledning. De beskriver skolledningen som en 

aktiv medarbetare i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Vi tror att det handlar 

mycket om lyhördhet ifrån skolledningens sida gentemot lärarna, att se till deras 

situation och synpunkter och utifrån det besluta hur arbetet ska bedrivas. 

 
6.2.4 Möjlighet till vidare forskning 

 

Genom vår studie har resultatet visat att rasism och främlingsfientlighet som uttryck 

skiljer sig åt beroende på om det är en landsbygdsskola eller en stadsskola. Det hade 
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därför varit intressant att genomföra en studie där syftet var att undersöka på vilket sätt 

som det skiljer sig och vad anledningen till skillnaderna beror på.  

 

Några av respondenterna i vår studie menade att det finns brister i 

likbehandlingsplanerna, här finns också en möjlighet till vidare studie genom att studera 

och jämföra de olika likabehandlingsplanerna. Även om denna studie är utanför ramen 

för det som vi studerat, rasism och främlingsfientlighet, så hade resultatet gett ett svar 

på hur de olika planerna skiljer sig åt och vilka konsekvenser som detta kan ha för 

personalens arbetssituation och eleverna på skolan. 

 

En annan möjlighet till vidare forskning skulle vara att vända perspektiv på intervjuerna 

och välja elever som respondenter. Då hade syftet kunnat vara att undersöka hur elever 

upplever rasism och främlingsfientlighet samt ge en definition ur elevperspektiv. Detta 

hade varit intressant att undersöka eftersom somliga av våra respondenter uppgav att det 

ibland kan vara svårt att veta när det är en allvarlig situation mellan eleverna när det 

kommer till rasistiska och främlingsfientliga uttryck. 

 

 

 

7 Sammanfattning av studiens resultat 
I detta avslutande kapitel ger vi en kortare beskrivning av det studien kommit fram till 

utifrån de tre frågeställningarna.  

 

Vilka erfarenheter har lärare av rasism och främlingsfientlighet i skolan?  

Det vi kan konstatera är att alla respondenterna har någon form av erfarenhet av elever 

som har agerat eller uttryckt sig på ett rasistiskt och främlingsfientligt sätt. Denna typ av 

beteende har främst framkommit utanför klassrummet, dock förekommer det inte sällan 

diskussioner kring ämnena i klassrummet. Respondenterna uppger att eleverna känner 

ett stort intresse för rasism och främlingsfientlighet, vilket de härleder till dess upplyfta 

plats i media. Dessa åsikter förekommer både mellan svenska och invandrare samt 

invandrare och invandrare. Respondenterna beskriver att rasism och främlingsfientlighet 

förekommer i alla olika former, det handlar om allt från grova verbala övertramp till 

subtila budskap i skolarbeten.  

 

Hur bemöter lärare rasism och främlingsfientlighet om sådant kommer till uttryck 

i skolan?  
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Samtliga respondenter menar att det är kommunikationen som står i fokus vid 

bemötandet av rasism och främlingsfientlighet. Så länge det inte handlar om grova 

övertramp så handlar det om att bemöta elever mer fakta, diskussion och förståelse. 

Samtliga respondenter försöker också genom sin undervisning öka medvetenheten och 

förståelsen hos eleverna. Det sker exempelvis genom att föra in olika kulturella 

perspektiv i undervisningen eller att genom olika metoder försöka knyta band och skapa 

förståelse mellan invandrare och svenskar.  

 

I vilken utsträckning och på vilka sätt känner lärarna att de är förberedda på att 

bemöta rasism och främlingsfientlighet i skolan?  

Respondenternas begriplighet och hanterbarhet när det kommer till att bemöta rasism 

och främlingsfientlighet skiljer sig åt. Vi kan se tre respondenter som i sina svar visar på 

flertalet faktorer vilka tyder på en hög grad av begriplighet och hanterbarhet. Detta 

beror till stor del på skolans organisering och det arbetsklimat som råder. De ges inblick 

i organisationen, de får vara med och påverka vilket leder till en kunskap om arbetet. 

Det finns också verktyg och resurser vilka uppfattas som goda när det kommer till att 

bemöta rasism och främlingsfientlighet.  

 

När det kommer till de respondenterna med lägre grad av begriplighet och hanterbarhet 

kan vi se att det brister i ungefär samma faktorer som vi berör i stycket ovan. De 

uppfattar resurserna som otillräckliga, riktlinjerna i arbetet är oklara, stödet från 

skolledning framställs som bristfälligt och de saknar fortbildning. Slutligen har vi de 

respondenter som kring vissa faktorer visar på en god begriplighet och hanterbarhet, 

medan de på andra faktorer brister.  
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide 
Intervjuguide  

Inledande frågor:  

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur skulle du beskriva denna skola? 

 Hur skulle du beskriva elevsammansättningen? (kön, etnicitet osv) 

 

Hur känner lärarna att de är förberedda på att bemöta rasism och främlingsfientlighet i 

klassrummet?  

 Är rasism och främlingsfientlighet ett vanligt förekommande samtalsämne bland 

er lärare?  

 Finns det någon likabehandlingsplan, policydokument eller liknande på er 

skola?  

 Känner du till vad som står i dessa dokument?  

 Känner du att detta/dessa dokument hjälper dig i ditt arbete när det kommer till 

att bemöta rasism och främlingsfientlighet?  På vilket vis? Om inte: Vad brister? 

 De dokument som finns kring rasism och främlingsfientlighet, tycker du att de 

gör någon verkan?  

 Har skolan någon form av temadagar eller liknande kring ämnet?  

Har du varit i kontakt med främlingsfientlighet och rasism utanför skolan? I 

vilket sammanhang?  

Har du på något vis skaffat dig kunskap eller fortbildning kring dessa faktorer 

utanför skolan?  

 Tycker du att skolan som helhet (all personal etc.) arbetar gemensamt mot 

rasism och främlingsfientlighet?  

Skulle du säga att det främst är upp till varje lärare eller sker det gemensamt på 

skolan?  

 Har du fått någon fortbildning när det gäller rasism och främlingsfientlighet? 

Följdfrågor: Om inte: Är det något du saknar? Om: Har det varit givande och 

hjälpt dig i din lärarroll? 

 Upplever du att du är förberedd för att hantera situationer där elever uttrycker 

sig rasistiskt och främlingsfientligt? 

 Tycker du att det görs tillräckligt i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet 

på din skola?  

 

Vilka erfarenheter har lärare av rasism och främlingsfientlighet i klassrummet? 

 Vad ser du som rasism respektive främlingsfientlighet? Vad är skillnaden? 

Varför har du denna definition?  

 Har du stött på elever under dina lektioner som gett uttryck för rasism eller 

främlingsfientlighet?  

Hur har det yttrat sig?  

 Har du stött på det utanför klassrummet i exempelvis korridoren eller på 

skolgården?  

På vilket sätt har det då gestaltat sig? 

 Finns det elever på sin skola som du vet är öppet rasistiska eller 

främlingsfientliga? Hur märks detta? 

 Är det vanligt förekommande att du stöter på rasism eller främlingsfientlighet i 

klassrummet eller på skolan i övrigt? I vilket sammanhang sker det oftast? 



  
 

II 

 Upplever du att det finns ett intresse hos eleverna för att diskutera 

främlingsfientlighet och rasism? Vad tror du att detta intresse grundar sig i?  

 

 

Hur bemöter lärarna rasism och främlingsfientlighet om sådant förekommer i 

klassrummet?  

 Om du under lektionstid stöter på rasistiska eller främlingsfientliga åsikter hur 

bemöter du då eleven vid händelsen?  

 Hur hanterar du situationen i ett längre perspektiv?  Prata med skolledning?  

Föräldrar?  

 Om du stöter på det utanför klassrummet (korridoren, skolgården) agerar du 

likadant då? 

 När du bemöter främlingsfientlighet och rasism, vilken respons får du av 

eleverna?  

 Vad anser du vara det viktigaste i bemötandet av rasism och främlingsfientlighet 

åsikter? 

 Rasism och främlingsfientlighet kan vara svår att upptäcka, vilka 

förhållningssätt och/eller metoder använder du när diskussioner som berör dessa 

faktorer uppdagas?  

 Ska läraren vara auktoritär och visa på rätt och fel eller anser du att eleverna 

själva genom kommunikation ska finna de värden som skolan står för?  

 Om du agerar emot ett sådant här beteende känner du då att du har tillräckligt 

med stöd hos övrig personal? Exempelvis skolledningen?  

 Känner du att det finns tid till att följa upp och gå till botten med eventuella 

ärenden kring dessa aspekter? 

 

 

 

 


