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Sammanfattning 
Denna konsumtionsuppsats syfte är att analysera forskning om hur föräldrars syn på omvärlden 

kan påverka ett barns beteende, synsätt och attityder med fokus på etnisk och kulturell bakgrund 

samt fördomar. Tre frågeställningar användes som utgångspunkter över vad forskningen säger om 

hur barn påverkas av framförallt föräldrar men även andra individer i ett barns omgivning. Studien 

tar upp flera centrala faktorer som påverkar barns identitetsutveckling bland annat uppfostran, 

socialisation, hur synen på omvärlden överförs från föräldrarna, vilka konsekvenser ett barn ställs 

inför om det har en sådan inställning till samhället samt hur lärare kan motverka dessa 

inställningar hos ett barn. Genom analys av internationell och nationell forskning visar studien att 

föräldrars ageranden och synsätt, direkt och indirekt, påverkar barns olika beteenden. 

 

Nyckelord: Barn, föräldrar, föreställningar, fördomar, konsekvenser, etnicitet, diskriminering, 

samhället, skola 
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1. Inledning 
Vägen från barndomen till det vuxna livet karakteriseras av många utmaningar, både positiva och 

negativa, som barnen måste klara av för att senare kunna bli självständiga människor. Dessa 

utmaningar kan finnas överallt i barnens omgivning: i hemmet, i lekparken, i skolan eller på väg 

till skolan. Föräldrar har störst inverkan på ett barns personlighet (Cecil Meeusen och Kristof 

Dhont, 2015; Luigi Castelli, Christina Zogmaister & Silvia Tomelleri, 2009; Drew Nesdale, 1999; 

Frances E Aboud & Anna-Beth Doyle, 1996). Barnet kan också få intryck och beteendemönster 

av andra vuxna, exempelvis från lärarna, släktingarna, grannarna (Nesdale, 1999; Luigi Castelli, 

Christina De Dea & Drew Nesdale, 2008, s. 1504; Sheri R. Levy, Lisa Rosenthal & Alberto 

Herrera-Alcazer, 2009, s. 38-39). Detta konsumtionsarbete kommer att handla om föräldrars 

påverkan på barns utveckling, i synnerhet om hur föräldrarnas syn på samhället och omvärlden 

formar barnen på vägen till det vuxna livet. Vidare kommer detta arbete handla om att analysera 

och forska kring dessa frågor samt stärka forskningen med hjälp av styrdokumenten.  

 
Varför är det viktigt att analysera och forska kring detta? Ett barn står närmast sina föräldrar under 

de första åren av sitt liv. Barnet bör känna sig tryggt, älskat och säkert hos föräldrarna. Under hela 

denna period och fortsättningsvis under tonåren studerar barn hur de vuxna gör och hur de beter 

sig. Vanligtvis härmar barn olika beteendemönster och med tiden blir dessa beteendemönster en 

del av barnets identitet (Castelli m. fl., 2009, s. 586; Aboud & Doyle, 1996, s. 372; Nesdale, 

1999). Det är även viktigt att analysera och forska kring detta för att som blivande lärare få en 

bredare förståelse kring hur lärare kan motverka negativa synsätt. 

 
Ibland kan föräldrar överföra negativa synsätt, till exempel fördomar av olika slag, till sina barn. 

Att bära på fördomar redan i unga åldrar kan medföra negativa konsekvenser senare i livet (Ayla 

Jamei, 2010; Nesdale, 1999). Det kan uppstå problem om barnets upplockade beteendemönster 

och synsätt går emot de allmänt accepterade normerna i skolan eller i samhället. Som blivande 

lärare är det därför ett betydelsefullt ämne att fördjupa sina kunskaper kring eftersom lärare har 

nytta av detta i sitt framtida yrke.   
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta konsumtionsarbete är att undersöka och analysera forskning kring hur föräldrars 

syn på omvärlden påverkar ett barns beteende, synsätt och attityder med särskilt fokus på etnisk 

och kulturell bakgrund samt fördomar. Även de konsekvenser som kan uppstå om ett barn fått en 

skev bild av omvärlden kommer att behandlas samt hur en lärare kan motverka barns negativa 

synsätt med hjälp av styrdokumenten. Syftet har delats in i tre frågeställningar: 

 
●   Hur påverkas ett barns identitet av uppfostran och socialisation med andra människor 

enligt forskningen? 

●   Vad säger forskning om hur föräldrars syn på samhället påverkar ett barn? 

●   Inför vilka konsekvenser står ett barn om det har fått en skev bild av omvärlden och hur 

kan lärare motverka sådana synsätt enligt forskningen?  
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3. Begreppsdefinition 
I denna litteraturstudie förekommer det återkommande begrepp som nedan kommer att definieras. 

Begreppen kan ha flera olika betydelser beroende på sammanhang men författarna till denna 

uppsats definierar begreppen i förhållande till ämnet. 

 
Föräldrar och vuxna är begrepp som hela uppsatsen kretsar kring. Begreppet föräldrar definieras 

som biologiska föräldrar i denna litteraturstudie. Biologiska föräldrar till barnet behöver 

nödvändigtvis inte ha vårdnaden om barnet. Alla barn som är under 18 år ska stå under en eller två 

vuxna personers vårdnad. Oftast är det biologiska föräldrar, eller en av dem, som har vårdnaden 

om barnet (www.ne.se). Denna litteraturstudie fokuserar framförallt på barn med biologiska 

föräldrar. Vuxna däremot definieras i texten som andra människor i barnets omgivning, 

exempelvis släktingar, syskon och lärare. 

 
Uppfostran definieras som att värderingar och normer förs vidare från en generation till nästa, 

detta utförs främst av föräldrar eller lärare (www.ne.se). 

 
Ordet skev förekommer ofta i uppsatsen och vid några tillfällen ersätts detta ordet med vinklad 

eller negativa inställningar. Med dessa begrepp menas att barn, eller någon annan individ, får en 

bild eller inställning av samhället som inte riktigt stämmer överens med generella samhällsnormer 

(www.ne.se). Exempelvis kan ett barn ha åsikter om religion, vilka går emot den allmänna 

uppfattningen och även skolans värdegrund. 

 
Folkslag innebär en större grupp människor som kan ha samma levnadsmönster och utseende 

(www.ne.se). 

 
Etnisk identitet innebär personer som identifierar sig som och känner tillhörighet till en specifik 

kultur, etnisk grupp eller nation (www.ne.se). 

 
Samhällsgrupper däremot innebär de synliga grupper i samhället som kategoriseras utifrån arbete, 

inkomst, utbildning eller härkomst (www.ne.se). 

 
Kulturell bakgrund och etnisk bakgrund är synonymer och varieras i texten. Kulturell bakgrund 

omfattar två delar som påverkar varandra - den individuella och den samhälleliga. Den 

individuella delen av den kulturella bakgrunden innefattar framförallt kön, ålder, hälsa, 

funktionsnedsättning, utbildning, familj, sexuell läggning och religionstillhörighet. Den 
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samhälleliga kulturella bakgrund innebär vilket samhälle individen kommer ifrån och hur 

personen influeras av det historiska perspektivet på samhället, politik, religion, traditioner och 

ekonomi (www.mimkunskapscentrum.se). 

 

 
     



7  

4. Metod 

Detta vetenskapliga arbete är en systematisk litteraturstudie. Katarina Eriksson Barajas, Christina 

Forsberg och Yvonne Wengström (2013, s. 31) menar att en systematisk litteraturstudie innebär 

en studie där litteratur söks fram på ett systematiskt sätt utifrån ett valt ämne eller problemområde 

som tas upp i studien. Litteraturen ska sedan kritiskt granskas och sammanställas med hjälp av 

vetenskapliga artiklar (Eriksson Barajas m. fl., 2013, s. 74). I denna litteraturstudie finns 16 

artiklar varav 11 är internationella. Enligt Eriksson Barajas (m. fl., 2013, s. 74) kan sökningar för 

en systematisk litteraturstudie ske via manuell sökning eller databas. 

 
Allt material som har samlats in till denna studie har hittats genom olika sökmetoder och är  

refereegranskade. Artiklar samlades in via olika typer av databaser, så som UniSearch, SwePub, 

ERIC, och Academic Search Complete. Tre artiklar hittades genom Googles sökmotor. Sedan 

gjordes en undersökning om var dessa artiklar publicerades, vem som har författat dem, 

författarens bakgrund samt syftet bakom artikeln. Efter granskning och insamling av artiklar som 

hittades via databaser studerades dessa artiklars referenser. Efter att det visat sig i referenserna att 

en mängd andra forskare har studerat kring vilken påverkan föräldrar och andra vuxna kan ha på 

barn, samlades ännu mer intressant material in.  

 
Fokus på artiklarna har framförallt legat på grundskolans yngre barn men det förekommer även en 

del artiklar som är baserade på barn som är i åldrarna cirka 3-5 och 9-16, detta för att artiklarna är 

relevanta i förhållande till uppsatsens syfte. 

 
Avgränsningar 

Alan Bryman (2011, s. 283-284) menar att forskningsfrågorna ska vara specificerade på ett 

korrekt sätt eftersom de styrs av de artiklar som ska granskas. Om frågeställningarna inte är 

begripliga eller tydliga finns det risk att författaren utelämnar viktiga synvinklar och granskar 

felaktiga delar av olika medier. Denna process kallas med andra ord för en innehållsanalys, som 

innebär att forskare på ett metodiskt och stegvist sätt sorterar data för att senare kunna urskilja 

olika mönster och teman som därefter ska beskrivas och kvantifiera speciella fenomen (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013, s. 147; Matthew David & Carole D. Sutton, 2016, s. 269). 

 
Artiklarna i denna uppsats har granskats och analyserats utifrån de tre frågeställningarna. Under 

sökningarna bedömdes artiklarna endast utifrån relevans. Sökorden som användes i databaserna 

var kopplade till frågeställningarna. Många artiklar hittades i början men urvalet gjordes utifrån 
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artiklarnas rubriker som kunde knytas an till frågeställningarna. Antal artiklar som samlades in 

utifrån rubriker var 30 stycken. Därefter granskades de utvalda artiklarna utifrån 

sammanfattningar av studierna. Senare sållades nio artiklar bort eftersom vissa sammanfattade 

artiklar inte var relevanta till frågeställningarna. Därpå skumlästes artiklarna med särskild fokus 

på metod, resultat och diskussion. Ytterligare åtta artiklar sållades bort då de saknade relevans till 

uppsatsens syfte. Resterande artiklar hade stor relevans till uppsatsens syfte. Därför studerades 

deras referenslistor, vilket ledde till att flera artiklar samlades in manuellt. Här hittades också 

mycket information om vilka typer av fördomar som kan uppstå bland barnen i klassrummet samt 

lärarens attityder till dessa. Som tidigare nämnts hittades även tre artiklar till genom Googles 

sökmotor som var väsentliga för uppsatsens syfte. Urval av dessa artiklar baserades mycket på 

åldern hos barnen som behandlats i respektive studie. 

 
För att sedan kunna bedöma kvaliteten av de utvalda artiklarna följdes fyra kriterier; autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och meningsfullhet vilket Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 135) 

lyfter fram som viktiga aspekter vid granskning av texter. Dessa kriterier ledde till att ytterligare 

artiklar sållades bort, kvar blev 16 stycken som var relevanta till uppsatsens syfte och 

problemformulering. 

 
Tabellen på nästkommande sida skapades för att kort och tydligt redogöra all data som har 

använts i detta konsumtionsarbete. Tabellen presenterar de utvalda artiklarna som har analyserats. 

Den introducerar forskarna, årtal på de utvalda artiklarna, länder som studierna är utförda i, 

eventuella sökord och sökträffar. Vidare introducerar den metoder som forskarna har använt sig av 

i sina studier. Slutligen redogör tabellen för de olika sökmetoder där artiklarna hittades. 
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4.1 Litteraturtabell 

Forskare Årtal Land Ev. sökord Ev. sökträffar Metod Sökmetod 

Aboud & Doyle 1996 Kanada - - Enkätundersökning Manuell 

Castelli m. fl. 2009 Italien - - Intervju Manuell 

Castelli m. fl. 2008 Australien & 
Italien 

- - Intervju Manuell 

Gelman m. fl. 2004 USA - - Intervju & observation Manuell 

Gustavson & 
Schmitt 

2012 Sverige Diskriminering, 
föräldrar 
 

6 Intervju SwePub 

Hughes m. fl. 2006 USA Ethnic-racial, child, 
socialization 

8 Empirisk studie ERIC 

Jamei 2010 Sverige Fördomar, 
ungdomar, olika 
bakgrund 

290 000 Intervju Google 

Levy m. fl. 2009 USA Ethnic, prejudice, 
children 

14 400 000 Empirisk studie Google 

Lindgren & 
Halldén 

2001 Sverige Barnkonvention, 
rättigheter 

4 Empirisk studie UniSearch 

Meeusen & 
Dhont 

2015 Belgien & 
Storbritannie
n 

Prejudice, attitudes, 
parent-child 

7 581 Enkätundersökning Academic 
Search 
Complete 

Nesdale 1999 Australien Prejudice, social 
identity, children 

23 500 000 Empirisk studie Google 

Pahlke m. fl. 2012 USA - - Observation Manuell 

Segall m. fl. 2015 Israel Parents, child*, 
essentialism 

4 106 Intervju & observation Academic 
Search 
Complete 

Thelander 2012 Sverige Fostran, 
förskoleklass 

2 Intervju & observation SwePub 

Thornberg 2007 Sverige School rules, 
classroom 
management, 
education 

6 Intervju & observation SwePub 

Zhai 2017 USA Cultural, parent-
child, conflict 

795 Enkätundersökning 
& intervju 

UniSearch 
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4.2 Gruppering av artiklar 

Följande artiklar behandlar hur barn utvecklar fördomar samt vad föräldrars olika attityder har för 

påverkan på barns fördomar. Forskarna lyfter fram påverkan på barns identiteter samt hur barn 

påverkas av uppfostran.  

●   Jamei - Riva murar, bygga broar – en studie om fördomar bland ungdomar med olika bakgrund 
●   Levy m. fl. - Racial and Ethnic Prejudice among Children 
●   Nesdale - Social identity and ethnic prejudice in children 
●   Meeusen & Dhont - Parent-Child Similarity in Common and Specific Components of Prejudice: 

The Role of Ideological Attitudes and Political Discussion 
●   Zhai - Cultural orientation, parental nurturance, and parent-child conflict among Asian American 

parents in New York City 
●   Gustavson & Schmitt - Skolan är ute?! Barn och ungdomar med hbtq-föräldrar och deras 

erfarenheter i skolan i Tyskland, Slovenien och Sverige 
 
Nedanstående artiklar berör hur barns attityder och beteenden påverkas genom observation av de 

vuxna. Forskningen redogör hur föräldrar överför sina synsätt till barnen med särskild fokus på 

socialisation, med fokus på etniska och kulturella bakgrunder, och dess påverkan på barn. 

●   Aboud & Doyle - Parental and peer influences on children's racial attitudes 
●   Castelli m. fl. - Learning Social Attitudes: Children's Sensitivity to the Nonverbal Behaviors of 

Adult Models During Interracial Interactions 
●   Castelli m. fl. - The Transmission of Racial Attitudes within the Family 
●   Hughes m. fl. - Parents' Ethnic-Racial Socialization Practices: A Review of Research and 

Directions for Future Study 
●   Segall m. fl. - The intergenerational transmission of ethnic essentialism: how parents talk counts 

the most 
●   Pahlke m. fl. - Relations between Colorblind Socialization and Children's Racial Bias: Evidence 

from European American Mothers and Their Preschool Children 
●   Gelman m. fl. - Mother-Child Conversations about Gender: Understanding the Acquisition of 

Essentialist Beliefs 
 

Följande artiklar behandlar skolperspektiv, bland annat lyfter forskarna fram hur viktigt det är att 

skolan ska samarbeta med hemmen kring uppfostran. Vidare introduceras Barnkonventionen och 

barns rättigheter samt vikten av klassrumsregler.  

●   Lindgren & Halldén - Individuella rättigheter; autonomi och beroende. Olika synsätt på barn i 
relation till FN:s barnkonvention 

●   Thelander - Om Fostran I Förskoleklass 
●   Thornberg - Inkonsekvenser i vardagsmönstret av skolregler - en pedagogisk och demokratisk 

utmaning 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
Barnets känslomässiga, kognitiva och sociala behov kan tillfredsställas av närmiljön under de 

första åren i livet. I närmiljön befinner sig familjen men också skolan där barnet kommer i kontakt 

med andra människor (Susan A. Gelman, Marianne G. Taylor, Simone P. Nguyen, Campbell 

Leaper och Rebecca S. Bigler, 2004, s. 3). Föräldrar och andra vuxna för vidare sina värderingar, 

normer och beteendemönster till barnen (Katri Cronlund, 1996, s. 117). Anita Woolfolk, Malcolm 

Hughes och Vivienne Walkup (2014) skriver om Urie Bronfenbrenners teori som knyter an till 

innehållet i denna uppsats. Bronfenbrenner var en psykolog som ägnade sig åt att forska kring 

barns utveckling i familjen och i samhället. Hans teori kallas för utvecklingsteori (Se Bilaga - 

Bronfenbrenners modell). 

 
Woolfolk m. fl. (2014, s. 66) skriver att barn växer upp med familjer och är därmed inblandade i 

olika miljöer och gemenskap. Etniska, religiösa, ekonomiska och språkliga miljöer spelar stor roll 

i ett barns liv. Beroende på vilken kontext barn befinner sig i påverkas deras beteende, tro och 

kunskaper genom stöd, vägledning, uppmuntran, förväntan samt bestraffning. Vidare skriver 

forskarna att Bronfenbrenners modell har fyra nivåer som påverkar en individ. Dessa nivåer är 

mikronivå, mesonivå, exonivå och makronivå. 

 
Mikronivå innebär att barnet kommer i kontakt med människor vars åsikter och personligheter kan 

påverka barnet. Exempelvis kan barn påverka sina föräldrar och vice versa. Mikronivån handlar 

alltså om ett barns närmaste relationer. Mesonivå ingår i mikronivå som handlar om relationer och 

kopplingar mellan olika aktörer. Det kan exempelvis handla om hur familjen interagerar med 

varandra, hur föräldrar interagerar med lärarna och hur det kan påverka barnet. Exonivån omfattar 

de relationer och kopplingar som förekommer mellan olika miljöer som barnet ingår i men inte 

kan påverka som däremot barnet kan bli påverkad av. Exempelvis kan det handla om föräldrars 

arbetsmiljö som påverkar barnet men som barnet inte kan påverka på något vis. Makronivå 

omfattar alla nivåer i en given kultur eller annan social kontext. Det som är viktigt här är troslära, 

resurser och möjligheter (Woolfolk m. fl., 2014, s. 66-67). 

 
Bronfenbrenners utvecklingsteori handlar kort sagt om hur föräldrar, andra vuxna och olika 

faktorer påverkar barn i tidiga åldrar (Woolfolk m. fl., 2014, s. 66-67). 
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6. Analys  
6.1 Hur barns identitet påverkas av uppfostran och socialisation med andra människor  

Många människor tycker att det kan vara oroväckande att använda begreppet fostran i dagsläget 

eftersom begreppet kan uppfattas som negativt, exempelvis att det handlar om auktoritärt 

beteende. Begreppet fostran behöver dock nödvändigtvis inte uppfattas som något negativt utan 

knyter främst an till att gynna, stödja och utveckla förmågor, färdigheter och kompetenser. Det 

finns skillnader mellan fostran hemma respektive i skolan. Forskaren förklarar att styrdokumenten 

tar upp begreppet fostran och förklarar även hur fostran i hemmet respektive i skolan framställs 

(Thelander, 2012, s. 16). Vad gäller barns beteende är det föräldrarnas uppdrag att se till att deras 

barn kan uppföra sig när de är i skolan (Thelander, 2012, s. 85). 

 
Jamei (2010, s. 13) och Erin Pahlke, Rebecca S. Bigler och Marie-Anne Suizzo (2012, s. 1177) 

skriver att de ungdomar som lever i segregerade områden och som tidigare möjligtvis inte kommit 

i kontakt med andra kulturer än sin egen kan uppleva svårigheter kring de krav samhället ställer på 

dem. Jamei (2010) klargör att detta medför att en kulturkrock uppstår mellan de krav den 

ursprungliga kulturen har mot den nya som ungdomar möter. Det påverkar i sin tur både 

identitetsutvecklingen samt självuppfattningen som sedan även kan påverka skolprestationer. De 

åsikter som ungdomar, med annan kulturell bakgrund än svensk, möter i sin omgivning påverkar 

den identitet de utvecklar (Jamei, 2010, s. 36).  

 
Föräldrars etniska identitet bestämmer mängden information de vill att deras barn ska lära sig, i 

synnerhet de föräldrar som har en tydlig etnisk bakgrund och identitet eftersom de kan ha 

kraftfulla övertygelser om särskilda typer av etnisk bakgrund, kultur och den typ av kunskaper de 

vill att deras barn ska utveckla. Det är exempelvis mer sannolikt att föräldrar diskuterar om 

diskriminering med sina barn om föräldrarna anser att deras folkslag är negativt värderad av andra 

människor (Diane Hughes, James Rodriguez, Emilie P. Smith, Deborah J. Johnson, Howard C. 

Stevenson & Paul Spicer, 2006, s. 760). 

 
Hughes m. fl. (2006, s. 760) hävdar att föräldrar med starka åsikter kring deras egna etniska 

tillhörighet kan vara mer benägna att upplysa sina barn om att vara stolta över sitt folkslag. I de 

studier som utförts, där de undersökt i vilken utsträckning föräldrarnas identitet är kopplad till 

deras socialiseringsmetoder, har betydelsefulla samband hittats. Föräldrars etniska identitet och 

kulturella socialisation framstod mer kring föräldrar till äldre barn än föräldrar till yngre barn. 

Fuhua Zhai (2017, s. 2) förklarar att föräldrar med starka band till sitt kulturarv är mer villiga att 
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föra samtal med sina barn om deras hemländer, att tala modersmål hemma och att ha sociala 

kontakter med andra människor med samma etniska bakgrunder. Detta hjälper barnen att bevara 

sina kulturella traditioner samt sin identitet.  

 
Zhais (2017) studie är utförd i USA och har visat att asiatisk-amerikanska föräldrar är mer 

benägna att bevara traditionella och kulturella värderingar än sina barn, medan barnen avstår från 

traditioner och engagerar sig hellre i de traditionella kulturella värderingarna. Detta kan medföra 

att konflikter uppstår mellan barnen och föräldrarna. Föräldrarna blir hårdare med regler eftersom 

de känner sig svikna och har en rädsla över att förlora kontrollen över sina barn. Barnen i sin tur 

blir frustrerade och gör uppror på grund av föräldrarnas ovilja att acceptera deras utveckling av 

den amerikanska identiteten och värderingarna (Zhai, 2017, s. 2). Enligt Cronlund (1996, s. 117) 

får barnet sin etniska identitet genom föräldrarna, uppväxtmiljön och socialisation. De normer, 

traditioner och tankemönster som finns i den kulturmiljö som barnen lever i förmedlas genom 

skolan och föräldrarna. 

 
I Hughes m. fl. (2006) studie undersöktes föräldrars etniska socialisering, där ville forskarna ta 

reda på om föräldrarnas socialisering hade någon påverkan på deras barns etniska identitet. Flera 

etniska socialiseringsmetoder syftar direkt till att förankra en slags känsla av stolthet och utveckla 

kunskaper kring folkslag hos barnen. Genom olika aspekter vid kulturell socialisering med 

betoning på etnisk stolthet och språkbruk visar föräldrarna barnen en positiv sida av deras 

historiska bakgrund och arv. Genom att ha etniska föremål i hemmet omringas barnen i en slags 

kulturell miljö. Vidare menar dessa forskare att del studier har även undersökt andra dimensioner 

av etnisk socialisering eller endimensionella åtgärder i samband med ungdomars identiteter. Alltså 

innebär det att individer socialiserar sig med andra människor som har en annan bakgrund eller 

etnicitet än den individen själv har (Hughes m. fl., 2006, s. 761).  

 
Hughes m. fl. (2006) har studerat undersökningar som visat att kulturell socialisering främjar 

barns kunskaper kring deras egna etniska tillhörighet och har gynnat deras attityder gentemot 

olika grupper. I de undersökningar som utfördes visade resultaten att de afroamerikanska föräldrar 

som visade mer etnisk socialisering hade påverkan på barnen. Kulturell socialisering har kopplats 

till identitetsutveckling, mer avancerade stadier av identitetsutveckling, mer positiva attityder 

gentemot grupper och mer grupporienterade etniska beteenden bland afroamerikanska och 

mexikanska ungdomar och vuxna (Hughes m. fl., 2006, s. 761-762). 
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För att ungdomar ska utveckla en tydlig etnisk identitet bör föräldrarna integrera kulturella 

socialiseringsmetoder i deras sätt att uppfostra sina barn på. Kulturell socialisering har även 

kopplats till bättre beteenden bland ungdomar. Det har lett till färre utåtagerande beteenden, färre 

slagsmål (särskilt bland pojkar) och bättre hantering av ilska, högre självkänsla bland kamrater 

och även bättre kognitiva resultat. De studier som undersökt dessa konsekvenser i förhållande till 

etnisk identitet har visat olika resultat. Studier med barn och ungdomar har även visat att genom 

diskussion kring fördomar ges ungdomar kunskaper för större förståelse och hantering av 

diskriminering (Hughes m. fl., 2006, s. 764). 

 
6.2 Hur föräldrarnas syn på samhället överförs till barnen 

Forskning menar att hur individer utvecklas och vad de utvecklas till beror på vilket beteende de 

lär sig, framförallt som barn eftersom det är då de lär sig mest. Ett barn kan uppfattas som en liten 

passiv lerklump som sedan formas av omgivningen men framförallt av vuxna (Cronlund, 1996, s. 

42). 

 
Nesdale (1999) skriver att under skolåren utvecklar vissa barn fördomsfulla attityder som sedan 

kan fortsätta utvecklas i tonåren. Barn uppmärksammar föräldrars, och andra vuxnas beteenden, 

genom att observera och härma det verbala och fysiska beteendet. Eftersom barnen vill roa sina 

föräldrar och tror sig få belöning börjar de imitera sina föräldrars beteende. Castelli m.fl. (2008, s. 

1508) hävdar att småbarn är extremt känsliga mot det icke-verbala beteendet. Forskarna använder 

begreppet icke-verbalt som enligt studien innebär att människor sänder budskap till andra omkring 

sig med hjälp av kroppsspråk, exempelvis gester, blickar eller ansiktsuttryck. Denna studie 

handlar framförallt om att barn observerar vuxnas kroppsspråk och hur de beter sig när de 

interagerar med andra. Det icke-verbala beteendet har en betydande inverkan på barns attityder 

oberoende av vad som förmedlas till barnet. Oavsett om den vuxnes verbala budskap är positivt 

eller neutralt, är det vuxnas icke-verbala beteenden som formar barnens uppfattningar och 

attityder. Vidare menar forskarna att sociala attityder kan överföras till barn eftersom vuxnas 

beteende i sociala sammanhang spelar en betydande roll (Castelli m.fl., 2008, s, 1511). 

Forskning har även visat att barn är beroende av vuxna och deras kontroll över dem. Föräldrar 

använder makten och hårdare disciplin för barnens skull, detta för att föräldrarna tror att barnen 

kommer att bli mer framgångsrika i livet (Robert Thornberg, 2007, s. 77; Zhai, 2017, s. 2). I 

Aboud och Doyles (1996 s. 371) studie lyfts det fram att om ett barn observerar föräldrarnas 

attityder är det troligt att barnet börjar härma föräldrarna. Forskarna menar att detta kan ses som 

en direkt träning för barnet där det är fördomar och synen på samhället som tränas in. 
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Enligt Nesdale (1999) är det oklart när barnen börjar utveckla sådana negativa inställningar 

däremot menar Castelli m. fl. (2009, s. 589) att barnen kan utveckla fördomar redan i förskolan. 

Enligt Meeusen och Dhont (2015, s. 587) visar studier att effekten av genetiska och miljömässiga 

faktorer på sociala, politiska och religiösa attityder varierar över livslängden. Forskarna menar att 

de genetiska påverkningarna nästan är frånvarande under tonåren. Å andra sidan verkar familjär 

socialisering ha en avgörande betydelse för attitydutveckling under tonåren. 

 
Vidare hävdar Nesdale (1999) och Castelli m. fl. (2009, s. 590) att det kan finnas föräldrar som 

har goda och positiva inställningar kring etnicitet och etniska bakgrunder men att barnen inte alltid 

påverkas av de positiva inställningarna heller. Trots att Nesdale (1999) skriver ovan att 

föräldrarnas synsätt påverkar barnen har han även ett motargument där han menar att barns 

inställningar kring etnicitet också möjligtvis kan härstamma från deras intressen och perception. 

Han anser att vissa barn ibland inte låter sig påverkas av de vuxna. Castelli m. fl. (2009, s. 586) 

skriver i sin forskningsstudie att ett barn påverkas starkt av vuxna i sin omgivning, särskilt av 

föräldrar. Meeusen och Dhont (2015) har också gjort en analys kring detta och dragit samma 

slutsats. Dessa forskare skriver att barn i tidiga åldrar inte utvecklar fördomar och attityder förrän 

de börjat i förskolan. Forskarna har kommit fram till att vuxna kan påverka barnen på olika sätt. 

Genom att observera de vuxna och studera vilka föräldrarna umgås med börjar barnen lära sig att 

se skillnader på samhällsgrupperingar (Meeusen & Dhont, 2015, s. 587). Castelli m. fl. (2009, s. 

586) förklarar att i deras studie påverkades barnen framförallt av sina mödrar då resultatet visade 

att barnen och mammorna delade liknande åsikter och fördomar kring rasism. Mödrarna hade 

blandade synpunkter vad gäller rasism vilket ledde till att även barnen hade blandade åsikter 

(Castelli m. fl., 2009, s. 589). Åsikter kring könsroller härstammar från föräldrarna men barnen 

utvecklar även dessa genom social interaktion med andra (Gelman m. fl., 2004, s. 2-3). 

 
Annan forskning i USA har också analyserat relationen mellan mödrar och deras barn samt 

rasistiska åsikter. Dessa forskare lyfter fram att barnens rasistiska åsikter inte alls är relaterade till 

mödrarnas (Pahlke m. fl., 2012, s. 1164). Däremot visar resultaten i denna studie att barnen som 

upptäckte att de mödrar som hade många afroamerikanska vänner inte hade några rasistiska 

åsikter eller fördomar. Detta bidrog till att barnen inte utvecklade några rasistiska åsikter under de 

tidiga åren i förskolan (Pahlke m. fl., 2012, s. 1175). Dessa forskare menar att eftersom många 

barn inte utvecklar fördomsfulla åsikter är det viktigt att ta hänsyn till barnen i tidiga åldrar som är 

fördomsfulla och undersöka hur dessa inställningar kommit fram hos barnen. Barn som inte 

utvecklar fördomsfulla synpunkter i ung ålder har fått stöd av vuxna och blivit uppmanade till att 
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socialisera sig med alla. Forskarna menar att barnen inte blir fördomsfulla om de kommer i 

kontakt med andra människor (Pahlke m. fl., 2012, s. 1177). 

 
Jamei (2010, s. 16) hävdar också att ju mindre man vet om en grupp människor desto lättare är det 

att döma dem utifrån negativa drag. Pahlke m. fl. (2012, s. 1165) skriver vidare att vissa mödrar 

föredrar att inte alls prata om andra människors rasism med sina barn. Detta för att de anser att 

deras beteende och fördomar kan överföras till barnen vilket är något som många i studien vill 

undvika. Dessa barn, vars mödrar undviker att prata om rasism, visar få fördomsfulla inställningar 

i förskolan. Forskarna tar upp i denna studie att det kan finnas en risk att barn och mödrar blir helt 

omedvetna om varandras inställningar kring rasism om ämnet inte tas upp och diskuteras i 

hemmet (Pahlke m. fl., 2012, s. 1174). Föräldrar som diskuterar rasism med sina barn kan på så 

vis hjälpa barnen att minska sina fördomar (Levy m. fl., 2009, s. 43). Meeusen och Dhont (2015, 

s. 586) anser att föräldrar som utesluter olika samhällsgrupper kan överföra beteendet till deras 

barn. Med tiden kan en del barn börja att generalisera olika folkslag då de påverkas av sina 

föräldrar. Detta innebär att barnen iakttar och tar emot information från föräldrar som i sin tur 

leder till en ökning av fördomar gentemot andra samhällsgrupper. 

 
Gili Segall, Dana Birnbaum, Inas Deeb & Gil Disendruck (2015, s. 543) visar i sin studie att 

föräldrarna inte lär sina barn att vara fördomsfulla men att föräldrarna indirekt markerar för 

barnen vilka som de bör umgås med. I Segall m. fl. (2015) studie introducerar de begreppet 

essentialism som är förknippat med stereotyper och negativa attityder och fördomar mot andra. 

Essentialism är ett begrepp som återkommer mycket i denna studie och innebär enligt studien att 

en del människor har givet innehåll, exempelvis kultur och etnicitet. 

 
Studien (Segall m. fl., 2015) utspelar sig i Israel och tar upp hur fördomar och etniska attityder 

kan överföras till barnen från föräldrarna. Exempelvis i studien har judar från Israel en del 

föreställningar om araber i Palestina och vice versa. Kulturella faktorer kan spela en viktig roll i 

utvecklingen av social essentialism (Segall m. fl., 2015, s. 543). Gelman m. fl. (2004, s. 3) påstår 

att barnens socialisation inte endast påverkas av föräldrarna eller andra vuxna, men också att 

barnen skapar egna uppfattningar kring stereotyper. Segall m. fl. (2015, s. 544) förklarar att en typ 

av kulturell faktor som kan ha en sådan roll är föräldrarnas egna övertygelser eller attityder till 

samhällsgrupper. Om föräldrarnas essentialistiska föreställningar och attityder ska påverka 

barnens essentialistiska uppfattning, måste dessa uttryckas på ett sätt som barnen lätt kan upptäcka 

då föräldrarna är närliggande källor. Föräldrars val av etniskt heterogena och homogena sociala 
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miljöer och partners samt deras sätt att visa kulturell mångfald för barnen, och deras syn på 

ideologier, har visat sig påverka barns attityder och föreställningar kring samhället (Segall m. fl., 

2015, s. 544). Forskarna beskriver att religiösa föräldrar var mer essentialistiska kring etniciteten 

än andra föräldrar som var mer emot andra samhällsgrupper (Segall m. fl., 2015, s. 552). Liksom 

Nesdale (1999) tycker även dessa forskare att det är svårt att bevisa hur föräldrars föreställningar 

överförs till barnen och att detta är en fråga som bör utforskas mer. Däremot visar studien att 

föräldrarnas benägenhet att kategorisera människor i olika samhällsgrupper formar barnens 

etniska essentialism (Segall m. fl., 2015, s. 553). 

 
Enligt Aboud och Doyle (1996, s. 371) är den allmänna uppfattningen att rasistiska fördomar 

utvecklas hos barnen genom att föräldrar eller andra vuxna i ett barns omgivning överför dessa 

synsätt till barnen.  Dessa forskares resultat stämmer överens med Castelli m. fl. (2009, s. 587) 

och Levy m. fl. (2009, s. 38-39) som hävdar att barnens kognitiva tänkande ständigt utvecklas och 

påverkas av allmänheten men att sociala aktörer i ett barns liv påverkar barnets fördomar. Jamei 

(2010, s. 15) menar att begreppet rasist är väldigt omdiskuterat och används ofta som ett skällsord 

för etnisk diskriminering. Jamei (2010 s. 16) förklarar att dessa rasistiska attityder utvecklas 

framförallt i barndomen och i ungdomen. Levy m. fl. (2009, s. 38-39) anser att om ett barn hör en 

vuxen förmedla rasistiska fördomar är sannolikheten stor att barnet kommer att upprepa det fram 

tills barnet förstår innebörden av dessa fördomar. Detta kan i sin tur leda till att barnet utvecklar 

negativa inställningar mot samhällsgrupper. Ytterligare en konsekvens som kan uppstå är att 

barnen som lär sig att skilja mellan olika folkslag börjar senare anse att det är viktigt att se 

skillnader på människor. Stereotyper blir viktiga (Levy m. fl., 2009, s. 43). 

 
6.3 Konsekvenser som ett barn står inför om det fått en ”skev” bild av omvärlden och hur 

lärare kan motverka dessa inställningar 

Jamei (2010, s. 11) förklarar att begreppet fördomar innebär att man dömer någon före eller drar 

slutsatser innan. Vidare skriver hon att många barn som har utländsk bakgrund och lever i Sverige 

har svårt att passa in i det svenska samhället. Som tidigare nämnts kan de barn som oftast befinner 

sig i segregerade områden ha svårt att veta vilka krav det nya samhället ställer på dem. Barnen bör 

anpassa sig till den nya kulturen eftersom det ger möjlighet till integrering i det nya samhället. 

Detta innebär att barn med olika kulturella bakgrunder, som oftast lever med skilda regler och bär 

på olika värderingar, så småningom måste överge de regler och värderingar som har påverkats 

ensidigt. Ytterligare poängterar hon att identitetsutvecklingen och självuppfattningen kan påverkas 

av kamraters attityder speciellt om de har olika kulturella bakgrunder (Jamei, 2010, s. 13). 
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Forskaren anser att barnen utvecklar rasistiska attityder under barndomen och tonåren genom att 

placera dem i olika kontexter. Exempelvis kan enskilda grupper i samhället ha olika makt och 

status och de värderas sedan utifrån det (Jamei, 2010, s. 15). 

 
Anne-Li Lindgren och Gunilla Halldén (2001, s. 73) skriver att Barnkonventionen strävar efter att 

barnen ska ha rätt att uttrycka sina åsikter i klassrummet. Thornberg (2007, s. 76) poängterar att 

läraren bör se till att det finns en balans mellan rättigheter och skyldigheter samt ansvar i 

klassrummet. Reglerna ska ses som rättvisa och relevanta för de pedagogiska målen. Dessa regler 

som sätts upp ska också vara lätta att förstå och möjliga att förhålla sig till. Reglerna ska inte 

heller vara diskriminerande eller kränkande av något slag. Vidare menar forskaren att i 

klassrummet kan de olika regler hamna i konflikt med varandra vilket kan skapa oro och 

osäkerhet bland elevernas moraliska uppfattning (Thornberg, 2007, s. 74). 

 
För barnet är det viktigt att kunna tänka flexibelt. Detta innebär att barnet behöver stöd och 

vägledning för att se saker från andras perspektiv. Exempelvis att barnet kan se positiva drag hos 

en klasskamrat istället för att omedelbart döma och tänka negativt om personen ifråga. Flexibelt 

tänkande utvecklar barnet när hen är sju eller åtta år gammal och kan fortsätta utvecklas positivt 

om barnet får det stöd som behövs (Jamei, 2010, s. 16). I Hughes m. fl. (2006, s. 748) studie  har 

det bevisats att barn som utsätts för diskriminering av olika slag påverkas genom försämrad 

mental hälsa. Nesdale (1999) menar också att ett barns självförtroende och självkänsla skadas när 

det utsätts för diskriminering. Malena Gustavson och Irina Schmitt (2012, s. 27) menar att 

diskriminering är någonting som bör upplysas om i syfte att hjälpa de utsatta barnen som är 

osynliga, tysta och uteslutna ur en gemenskap. Enligt Levy m. fl. (2009, s. 46) kan barn med olika 

etniska bakgrunder hindra sin inlärningsförmåga och utveckling i skolan om de har fördomar 

gentemot andra. 
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7. Diskussion 

Hur påverkas ett barns identitet av uppfostran och socialisation med andra människor 

enligt forskningen? 

I analysen har det konstaterats att ett barns identitet påverkas av både uppfostran i hemmet samt 

socialisation med människor i olika miljöer. Forskarna är eniga om att den miljö som barn 

befinner sig i påverkar deras identitet, det kan vara från olika individer så som familjen, lärare, 

kamrater etcetera. 

 
Forskningen och läroplanen (Skolverket, 2016, s. 9) är eniga om att det är skolan och föräldrarnas 

ansvar att uppfostra barnen och att det måste finnas ett samarbete mellan skolan och hemmen. 

Som forskningen visar kan det vara särskilt svårt för de barn som lever i segregerade områden 

eftersom det uppstår svårigheter kring deras förståelse för vilka krav det nya samhället ställer på 

dem. Därför bör barnen i sin tur anpassa sig till den nya kulturen då det ger dem tillfälle att 

integrera sig i det nya samhället. Slutsatsen vi drar här är att det kan uppstå problem för barnen 

som lever i segregerade områden då föräldrarna bär med sig andra värderingar som kan krocka 

mot de nya som de möter. Skolan bör vara en social och kulturell mötesplats där barnen ska få 

möjligheter att utveckla en förståelse för andra människor samt leva in sig i andras villkor och 

värderingar (Skolverket, 2016, s. 7). Här kan vi ställa oss frågan: Hur ska läraren lösa dilemmat 

som uppstår då skolans fostransuppdrag och föräldrarnas värderingar krockar mot varandra? 

Enligt Bronfenbrenners modell kan detta kopplas till mikronivån där det bland annat handlar om 

relationer och kopplingar mellan olika aktörer. Exempelvis kan barnet påverkas av hur föräldrar 

samspelar med varandra och hur de samspelar med läraren. Utifrån detta ställer vi oss frågorna: 

Hur påverkas barn av de värderingar som kommer hemifrån respektive de nya värderingar som 

barn lär sig i skolan? Kan barnet hantera balansen mellan dessa i de yngre åldrarna? Därmed 

drar vi slutsatsen att de kraftiga synpunkterna från föräldrarna kan strida mot det svenska 

samhällets och den svenska skolans värdegrund. 

 
Utifrån forskning kan vi dra slutsatsen att det i högsta grad är familjemedlemmar och den egna 

kulturen som påverkar ett barns identitet. Det kan exempelvis vara språket, vanor, traditioner. 

Värderingar som barn bär med sig kommer oftast hemifrån och det är i hemmet som barnet lär sig 

mest om vad som är rätt eller fel. En del forskning visar att ett barns åsikter och värderingar utgör 

en del av dess identitet. Annan forskning har även visat hur barns identitetsuppfattning och 

självkänsla förändras när de kommer i kontakt med andra barn med olika kulturer. Forskningen 
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visar även att barn får sin etniska identitet genom föräldrarna, uppväxtmiljön och socialisation. 

Föräldrar som har starkare band till sin kultur är mer benägna att föra samtal med sina barn om att 

ha sociala kontakter med andra människor med samma etniska bakgrunder. Vilket forskningen 

menar hjälper barnen att bevara sina kulturella traditioner samt sin identitet. Det har visats att 

kulturell socialisering främjar barns kunskaper kring deras egna etniska tillhörighet och har gynnat 

deras attityder gentemot olika grupper. Slutsatsen som vi drar här är att det är oerhört viktigt för 

barnen att bli medvetna om att alla inte har samma åsikter och erfarenheter som de själva bär på. 

Forskning visar mycket om föräldrarnas uppfostran och vilka konflikter som kan uppstå om 

föräldrarna ständigt har makten över sina barn. En del forskning poängterar att barn behöver 

vuxna för att klara sig i livet. Argumentet är ganska självklart och kan även kopplas till 

Bronfenbrenners modell. Detta kan vi framförallt koppla till mikronivån som handlar om barnets 

närmaste relationer och deras påverkan på barnet. 

 
Forskning lyfter fram argumentet om att föräldrarna är hårda mot sina barn för att de ska bli mer 

framgångsrika i livet. Vi tolkar detta som att föräldrarna menar väl för sina barn och har därför 

väldigt höga krav på dem redan från början. Föräldrarnas maktutövning kan dock leda till negativa 

konsekvenser, framförallt när makten utövas på så sätt att barnet och dess viktigaste behov inte 

sätts i centrum. Vår tolkning är att om barnen ständigt styrs av andras regler, förväntningar och 

krav kommer barnen troligtvis under en lång tid att ha svårt att utveckla en egen identitet, veta 

vilka de är, hur de är och var de ska i livet. Detta kan knytas an till graden av exonivån i 

Bronfenbrenners modell, det vill säga kopplingar mellan aktörer som kan påverka barnet men som 

barnet själv inte kan påverka. Vid en helt begränsad frihet kan det vara svårt för barnet att påverka 

den hårda disciplinen. Forskningen har visat att det slutligen kan uppstå konflikter mellan barnet 

och föräldrarna om de sistnämnda har svårt att avgränsa kontrollen. 

 
Enligt forskning minskas barns fördomar om de får möjligheter att diskutera kring rasism. Det står 

tydligt i läroplanen (Skolverket, 2016, s. 7) att rasism måste bemötas med öppen diskussion. 

Därför tolkar vi det som att barn bör få möjligheter att diskutera kring fördomar och på så sätt få 

en större förståelse för hur de bör bete sig i olika sammanhang där diskriminering förekommer. 

Här kopplar vi även tillbaka till Bronfenbrenners teori, främst till mikronivån som behandlar 

situationer då barnet kommer i kontakt med människor vars åsikter kan påverka barnet på olika 

vis. Vi tolkar att det kan uppstå problem ifall föräldrarna utesluter de kamrater som barnet vill 

umgås med. Forskning visar att problem kan uppstå mellan föräldrarna och barnen om föräldrarna 

är för stränga med regler. Föräldrarna gör detta eftersom de känner sig svikna och inte vill förlora 
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kontrollen över sina barn. Barnen blir frustrerade och gör uppror eftersom föräldrarna inte är 

villiga att acceptera deras identitetsutveckling och värderingar. 

 
Hur kan föräldrarnas syn på samhället överföras till barnen enligt forskningen? 

Som det nämns i inledning av uppsatsen bör ett barn känna sig tryggt, älskat och säkert hos 

föräldrarna. I analysen har forskning visat att föräldrars syn på omvärlden överförs till deras barn 

men att det kan ske på olika sätt. Forskarna drar slutsatsen om att barn är väldigt duktiga på att 

uppmärksamma vuxnas verbala och kroppsliga beteende. Med tiden börjar barnen lära sig dessa 

beteenden och kan uttrycka dessa i allmänheten runt omkring dem.    

 
I Bronfenbrenners modell omfattas alla nivåer av makronivån. Här kan ett barn möjligtvis befinna 

sig i en given kultur eller kanske i olika sociala sammanhang. Förutom familjens inverkan på 

barnet spelar även trosläran, resurser och även möjligheter en stor roll i ett barns liv. Allt detta gör 

världen till en komplex plats där barnen med tiden ska hitta sig själva. Ibland är det oundvikligt att 

barnen utsätts för negativ påverkan från de vuxnas håll. 

  
Barn som inte får något utrymme att hitta sig själva i denna komplexa värld samt utsätts för 

extrema värderingar och ideologier från de vuxna riskerar att få det svårt inför det vuxna livet. 

Därför drar vi slutsatsen att det är väsentligt för barnen att de så tidigt som möjligt ges möjligheter 

att själva ta reda på vilka de är, för att själva få instinkt om vad som är moraliskt rätt. Barnen lär 

sig dessutom hur de på rätt sätt bemöter personer som försöker överföra negativa tankar. Med 

andra ord bör det finnas en balans mellan barnens frihet och föräldrarnas makt över hur de vill att 

barnen ska vara och bete sig. Detta kan återigen knytas an till mikronivå i Bronfenbrenners teori 

där barn kommer i kontakt med olika människor och ständigt påverkas av deras åsikter och 

personligheter. En individ bör vara öppen, där egenskaper sympati, empati och kreativitet ingår. 

De egenskaper kan medföra att individen blir mindre fördomsfull, accepterar människor som de är 

och är villig att aktivt delta i samhället. 

 
Vi har tidigare nämnt att barnet tillägnar sig de etniska värdena genom konkreta upplevelser. 

Slutsatsen som vi drar är att om barn ständigt utsätts för negativa föreställningar finns det 

möjlighet att barnen ändrar sina inställningar på egen hand. Det kan exempelvis ske i skolan med 

hjälp av en lärare. I skolan umgås barnen med varandra vilket kan leda till att det enskilda barnet 

utvecklar bredare förståelse för andra. Barnet får även möjligheten att utveckla förmåga att förstå 

att alla människor inte har samma tankesätt. Detta knyter vi an till analysen ovan där forskningen 
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hävdar att ju mer barnen umgås med varandra desto bredare förståelse utvecklar de. De barn som 

inte får möjligheten att uppleva andra kulturer är oftast de som saknar kunskaper om exempelvis 

rasism. Precis som vi anade visar forskningen även att barn, utan kunskaper gentemot andra 

kulturer, tar till sig fördomar kring individer med en annan etnisk bakgrund.  

 
En annan slutsats som vi drar, utifrån ovanstående stycket, är att i vår kommande yrke kommer vi 

troligtvis komma i kontakt med elever vars föräldrar inte har negativa föreställningar. Detta kan 

förmodligen innebära att barnet inte heller utvecklar några negativa synsätt. Problematiken som 

möjligtvis skulle kunna uppstå för läraren och även det enskilda barnet är om barnet utsätts för 

negativ närmiljö i skolan. exempelvis grupptryck. I analysen visar forskningen att barnen påverkas 

av de genetiska faktorer på samma sätt som de miljömässiga och sociala faktorer.  

 
Vilka konsekvenser står ett barn inför om det har fått en skev bild av omvärlden och hur 

kan läraren motverka dessa inställningar enligt forskningen? 

Genom historien har vi vid upprepade gånger fått se hur hat, hets mot olika folkslag och ibland 

även krig och folkmord, har utvecklats från negativa fördomar och stereotyper om individer, 

folkslag och nationer. Negativa, hatfulla och ogrundade yttranden leder sällan till något gott. 

Därför drar vi slutsatsen att det är viktigt för de vuxna att tänka sig för när de avger sådana 

yttranden, i synnerhet framför barnen. 

 
Utifrån forskarnas argument i analysen drar vi även slutsatsen att de positiva föreställningarna kan 

påverka barnens attityder och att vuxna i samhället kan stärka barnens förståelse för andra 

människor. Om vuxna bestämmer sig för att gå åt det motsatta hållet är det då de negativa 

attityderna som påverkar föreställningarna hos barnen. Även här återgår vi till Bronfenbrenners 

teori, specifikt mikronivån. Om föräldrarna inte är försiktiga med vilka föreställningar som 

uttrycks framför barnen kan detta leda till allvarliga problem i klassrummet och i andra sociala 

sammanhang. 

 
I analysen visar forskningen att det är viktigt att barn ska få rättigheter att uttrycka sina åsikter i 

klassrummet. Forskningen poängterar att i klassrummet bör det finnas en balans mellan rättigheter 

och skyldigheter samt ansvar. Som blivande lärare är det väsentligt att knyta detta till läroplanen 

(Skolverket, 2016, s. 13) som hävdar att läraren bör diskutera med eleverna kring de olika 

värderingar och uppfattningar och problem samt utveckla regler tillsammans med eleverna för att 

försöka motverka alla former av diskriminering och kränkningar i klassrummet. Forskning har 
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således visat att det är viktigt att inkludera barnens tankar och åsikter kring vilka regler de vill 

förhålla sig till. Vår slutsats är att barnen redan här får göra sin röst hörd och uppleva att även 

deras åsikter är viktiga. Här ges alltså barnen möjlighet att även diskutera kring fördomar och 

diskriminering, i fall det dyker upp negativa åsikter från någon i klassrummet. Klassrummet ska 

vara ett öppet forum där diskussioner kring fördomar och diskriminering av olika slag hjälper 

barnen att skapa förståelse för andra människor och ger de en förmåga att hantera situationer där 

diskriminering förekommer på ett förnuftigt sätt. Som tidigare nämnt är det lärarens skyldighet att 

bemöta detta med en öppen diskussion enligt läroplanen (Skolverket, 2016, s. 7) 

 
Att inte tycka som alla andra och att ha annorlunda åsikter kan möjligtvis leda till att kamraterna 

fryser ut barnet om hen uttrycker sig på ett sätt som går emot de allmänt accepterade normerna i 

klassrummet. Läraren bör givetvis uppmärksamma detta då läroplanen (Skolverket, 2016, s. 12) 

lyfter fram att skolans mål är att elever inte ska utsätta andra människor för förtryck och 

kränkande behandling, samt ska eleverna utveckla förmågan att hjälpa andra. Vår tolkning kring 

läroplanens argument är att en ökad förståelse leder till att barnen kan hjälpa till och på ett 

skickligt sätt bemöta människor som utsätts för diskriminering samt människor som utsätter andra 

för diskriminering. Av den anledningen ska skolan och lärare ge barnen möjligheter att redan i 

unga åldrar diskutera kring detta ämne. 

 
Konflikter uppstå i klassrummet där en del elever inte kommer överens med varandra av olika 

anledningar, på grund av att de har fördomsfulla inställningar mot varandra. Vår uppfattning är att 

läraren i det sammanhanget bör se till att eleverna interagerar med varandra eftersom det kan ge 

dem större förståelse för varandra och minska de fördomsfulla inställningarna. Det kan även 

förekomma situationer där barnen uttrycker sig kränkande trots lärarens tillsägelser. Här ställer vi 

oss frågorna: När är det lämpligt att uttrycka sin åsikt i klassrummet? Hur vet barnen vad som är 

kränkande? På vilket sätt bör barnen uttrycka sig när de har frågor kring ett “känsligt” ämne i 

klassrummet? Exempelvis kan det uppstå konflikter i klassrummet där barnen börjar generalisera 

varandra. Detta är något som eleverna möjligtvis tar till sig från sina föräldrar eller någon annan 

vuxen. Vår uppfattning är att många barn tycks ha någon form av behov att generalisera eller 

jämföra sig med andra. Fördomar, rykten och myter är något som förekommer i generaliserande 

och grundar sig i rädsla eller hat mot andra människor som uppfattas som udda eller onormala. 

Som vi tidigare nämnt observerar barnen vad vuxna gör i vardagen samt hur de beter sig. Detta 

kan medföra att barnen börjar härma de vuxna.  
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Vår slutsats är att de vuxna överför sin generaliserade människosyn till barnen genom att lära 

dessa att dra allmänna slutsatser baserade på några enstaka händelser i omvärlden. Vuxna kan 

uttrycka sig svepande om andra människor oavsett vilken relation de har till den enskilda 

individen eller möjligtvis folkslag. Som blivande lärare får vi uppfattningen om att på det viset lär 

de vuxna barnen att blunda för individen. Detta leder i sin tur att barnen inte får chansen att se 

vilka egenskaper och förmågor denna individ har eller saknar. Vi drar även slutsatsen att det kan 

uppstå svårigheter för både läraren och det enskilda barnet om barnet saknar förståelse för sina 

kamrater och andra människor. Om barn börjar generalisera och jämföra sig med varandra bör 

läraren lyfta och klargöra värdegrunden och dess konsekvenser för det personliga uppförandet 

(Skolverket, 2016, s. 12). Som blivande lärare är det viktigt att uppmärksamma att skolans mål är 

att eleverna utvecklar förmågan att leva sig in i och förstå andra människors situationer samt visar 

respekt och omsorg för närmiljön (Skolverket, 2016, s. 12). 

 

7.1 Avslutande reflektioner 

Avslutningsvis har den här uppsatsen väckt en del frågor hos oss som författare. Vi har fått större 

inblick i vad vi som blivande lärare bör ta hänsyn till när det gäller värdegrunden och dess 

betydelse i lärarrollen. Vi betonar värdegrundens betydelse och vikten av hur lärare bör arbeta 

med den i vårt kommande yrke. Den här uppsatsen har gett oss en större förståelse för hur vi bör 

bemöta och ta emot de elever som har negativa synsätt och fördomar gentemot andra. 

 
7.2 Vidare forskning 

Som blivande lärare skulle vi önska att vi fick veta mer om hur en lärare specifikt kan jobba med 

elever som har negativa synsätt. Vi som författare till denna konsumtionsuppsats är medvetna om 

att alla lärare arbetar olika kring detta ämne men i forskningen har det inte hittats mycket 

information kring hur lärarna hanterar dessa barn i klassrummet och hur de hjälper och uppmanar 

barnen i skolan kring detta. Detta har väckt vår intresse under uppsatsens gång. I kommande 

produktionsuppsats vill vi fokusera mer på skolans och lärarens arbete kring identitetsutveckling i 

klassrummet, med särskild fokus på etnisk och kulturell bakgrund, och på vilket sätt läraren bör 

jobba med elever om det uppstår problem kring ett barns värderingar och fördomar.  
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9. Bilaga - Bronfenbrenners modell  

 
Hämtad ur Woolfolk m. fl. (2014, s. 67) 
 


